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 TIIVISTELMÄ

Diplomityöni Luontokappeli ja hiljentymisen rei    Helsingin Kuninkaansaareen 
tarkastelee luonnonkauniin Kuninkaansaaren tulevaisuu  a uutena 
kaupunkilaisten lähivirkistyskohteena ja uudenlaisena turis  nähtävyytenä. 
Diplomityöni on saanut alkusysäyksen ensivierailustani Vallisaareen ja 
Kuninkaansaareen kesällä 2016. Saaret tekivät minuun suuren vaikutuksen.

Diplomityöni kirjallisessa osuudessa tutustutaan saarien merki  ävään 
historiaan osana Suomenlinnan puolustuslinnoitusta kolmen kansakunnan 
aikana. Historiaosuuden jälkeen on hyvä poh  a saarien tulevaisuu  a. 
Vuonna 2016 saaret ava   in yleisökäy  öön Puolustusvoimien luopuessa 
saarien so  laskäytöstä. Saarien merki  ävät historia- ja luontoarvot  
ase  avat haasteita alueen tulevaisuudensuunnitelmien laadintaan.

Diplomityönä suunni  elemani luontokappeli ja hiljentymisen rei    
sijoi  uvat Kuninkaansaaren etelärinteeseen. Diplomityöaiheeni innoi  ajana 
on toiminut saarien kaavoituksen avuksi laadi  u yleissuunnitelma, 
jossa visioi  in vastaavia toimintoja Kuninkaansaarelle. Mones   ihmiset 
kaipaavat  laa tai paikkaa rauhoi  ua. Kaupunkiympäristössä sellaisen 
paikan löytäminen saa  aa vaa  a enemmän ponnistelua. Suunnitelmani 
tarjoaa yhden vaihtoehdon luonnon läheisyydessä hiljentymiseen. Lisäksi 
luontokappeli luo kauniit ja merkitykselliset pui  eet elämän käännekoh  in.

Saarien luonto ja levollisuus ovat inspiroineet minua valtavas  . 
Olen pyrkinyt väli  ämään näitä tunnelmia työssäni valokuvin ja 
tuomaan esille niitä omassa suunnitelmassani. Luontokappelin muoto 
on saanut inspiraa  onsa suuresta aallosta ja hiljentymisen rei  n 
kohteet heijastelevat pieniä hetkiä, joita ympärillämme tapahtuu, 
mu  a joihin emme väl  ämä  ä kiinnitä huomiota kiireisessä arjessa.
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ABSTRACT

My master’s thesis Nature chapel and the path of quietness to Kuninkaansaari 
in Helsinki examines the future of beau  ful Kuninkaansaari as a rectrea  onal 
des  na  on for the ci  zens and as a new kind of tourist a  rac  on. 
The ini  al idea for the thesis came from my fi rst visit to Vallisaari and 
Kuninkaansaari in summer 2016, as I was really impressed by those islands.

In the wri  en part of the thesis one will get to know the signifi cant history 
of the islands as part of Suomenlinna fortress under three diff erent na  ons. 
A  er the historical part, it’s good to think about the future of the islands. 
In 2016, islands were opened to the public, as Defence Forces quit using 
them for military purposes. The remarkable historical and environmental 
values of the islands cause some challenges for future planning of the area.

In my thesis, nature chapel and the path of quietness are located in the 
southern slope of Kuninkaansaari. Principal plan, that had visioned same 
kind of func  ons to Kuninkaansaari, has worked as an inspira  on to my 
thesis. People are o  en longing for a place or a spot where they can relax 
and calm down. In an urban environment, fi nding that kind of a place 
might require quite a lot of eff ort. My plan off ers an alterna  ve des  na  on 
where to quiet down close to nature. In addi  on, nature chapel works as a 
beau  ful and meaningful environment for diff erent turning points of life.

Nature and calmness of the islands have inspired me greatly. I have tried to 
transmit this atmosphere with photos and by emphasizing these values in 
my thesis. The shape of the nature chapel was inspired by a big wave and the 
a  rac  ons of the path of quietness are refl ec  ng brief moments that happen 
around us, but which we may not pay a  en  on to in our busy everyday life. 
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Diplomityöaihe  a poh  essani ajatukseni suuntautuivat uudestaan ja uudestaan 
arkkitehtuuriin, joka antaa olemassaolollaan mahdollisuuden rauhoi  umiselle, 
pääsyn pois arjen paineista. Huomasin hakeutuvani yhä useammin 
rauhoi  umaan hek  syyden keskellä. Välillä hain rauhaa lähiluonnosta ja 
toisinaan kaipasin paikkaa, jossa voisin käpertyä vil   in ja uppoutua ajatuksiini. 
Koen välillä hankalaksi löytää kaupungista paikkaa, jossa olisi mahdollista 
aidos   hengähtää. Paikkaa, jossa olisi oikeas   rauhallista. Olin opintojen 
loppupuolella alkanut mie   ä, millainen arkkitehtuuri tukee aidos   ihmisten 
hyvinvoin  a. Miten suunnitella kohteita, joiden arkkitehtuuri tuo  aa käy  äjille 
oikeas   hyvää oloa ja jotka muodostuvat merkityksellisiksi käy  äjilleen. Oman 
suunni  elufi losofi an selkeytyminen ja työelämän realismi tuo  aa minulle 
välillä todella ris  riitaisia tuntemuksia. Diplomityöni alkumetreiltä minulle 
on jäänyt hyvin vahvas   mieleen kohta Juhani Pallasmaan kirjasta Aja  eleva 
käsi: ”Esimerkiksi arkkitehtuuri ei ole vain visuaalista este  soin  a vaan 
eksisten  aalisen ja metafyysisen fi losofoinnin muoto, joka tapahtuu  lan, 
rakenteen, materiaalin, painovoiman ja valon keinoin. Syvällinen arkkitehtuuri 
ei palvele vain asuinsijamme kaunistamista: merki  ävät rakennukset ovat 
olemassaolomme kokemusten ar  kulaa  oita.” 1 

Keskikesällä 2016 en osannut arvatakaan, millaiseen paikkaan olin matkalla 
pienellä yhteysaluksella ja millaisen tunnekokemuksen päiväretki Helsingin 
saaristoon voisi aiheu  aa minussa. Retkikohteena olivat juuri Puolustusvoimien 
käytöstä vapautuneet Vallisaari ja Kuninkaansaari. Saarien merki  ävä historia 
osana Suomenlinnan puolustusjärjestelmää näkyi villiintyneen luonnon 
keskellä. Tunnelma saarilla oli kutku  ava; mielikuvitukseni laukkasi, mitä 
kaikkea saarilla on tapahtunut historian saatossa. Lisäksi ihastuin saarien 
omaleimaiseen luontoon, joka on saanut rauhassa kehi  yä armeijan suljetulla 
alueella. Päällimmäisenä päivästä kuitenkin jäi mieleeni Kuninkaansaaren 
uskomaton hiljaisuus ja levollisuus, vaikka Helsingin kauppatorille on matkaa 
vain noin neljä kilometriä. Kaupungin äänet tai kiire eivät kantautuneet saarelle.

Myöhemmin sain  etää Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelmasta, 
joka oli laadi  u 7.9.2015 saarten maankäytön kehi  ämistä varten. Lisäksi 
Helsingin kaupunkisuunni  eluviraston asemakaavaosasto oli vuonna 2016 
laa  nut saarista kaavaluonnoksen, joka koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta 
sekä niiden lähialueita. Kaavaluonnoksen selostusteks  n  ivistelmässä kerrotaan 
kaavan tavoi  eista näin: ”Tavoi  eena on saarten kul  uurihistoriallises   ja 
luonnon kannalta arvokkaiden kohteiden suojeleminen sekä muu  aminen 
luontomatkailuun siten, e  ä alueen arvot eivät vaarannu. Alueelle on 
suunniteltu luontomatkailua tukevaa rakentamista kuten palveluita, majoi  eita, 
työ  loja sekä venesatama.” 2 

1  Pallasmaa 2017, s. 13.  
2  Helsingin kaupunkisuunni  eluvirasto, Asemakaavan selostusluonnos 2016, s. 6.
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Saarien tulevaisuuden suunnitelmat askarru   vat minua. Kestävätkö saaret 
oikeas   suunnitellun kehi  ämisen? Toisaalta mie  n, millaisen tulevaisuuden 
saarilla itse näkisin. Pidin yleissuunnitelman ajatuksesta, e  ä Kuninkaansaari 
olisi profi ililtaan rauhallinen. Kyseisessä suunnitelmassa Kuninkaansaarelle 
visioi  in muun muassa metsäkappelia ja hiljentymisen rei   ä, saunomisen 
ja pienimuotoisen elämysmajoi  umisen lisäksi. Totaalinen ihastumiseni 
Kuninkaansaareen ja hiljaisuuden kaipuuni innoi   vat minua suunni  elemaan 
diplomityönäni hiljentymisen rei  n ja luontokappelin Kuninkaansaaren 
etelärinteeseen, jota yleissuunnitelmassakin oli ehdote  u. Toivon saavani 
työlläni otetuksi kantaa saarien tulevaisuuden kehi  ämiseen niin, e  ä saarien 
luonto- ja kul  uurihistorialliset arvot säilyvät ja saaret tulevat tarjoamaan 
tulevaisuudessakin vierailijoille ikimuistoisia hetkiä.

Aiheeni on antanut minulle hienon mahdollisuuden syventyä 
sakraalirakentamiseen, saarien kauniiseen luontoon ja ennen kaikkea saarien 
historiaan. Olen halunnut antaa aikaa diplomityöprosessille ja hakea juurevuu  a 
työlleni tutustumalla työni teemoihin mahdollisimman monipuolises  . 
Prosessin aikana olen osi  ain kipuillut aiheen laajuuden kanssa. Olen poh  nut 
paljon, mihin suuntaan diplomityötäni vien ja miten rajaan sitä. Olen ais  nut 
ympärillä olevien ihmisten hiljaisuuden kaipuuta. Koen, e  ä luontokappeli 
keskellä luontoa yhdessä hiljentymisen rei  n kanssa voisi tarjota kaupunki-
ihmiselle paikan hengähtää kiireisen arjen keskellä. Kappelin ja hiljentymisen 
rei  n suunni  elun lisäksi olen kokenut tärkeäksi o  aa kantaa myös Helsingin 
saariston tulevaisuudensuunnitelmiin. 

Prosessin aikana olen vieraillut Kuninkaansaaressa ja Vallisaaressa useita 
kertoja. Olen saanut osallistua retkille, joissa saarioppaat ovat vieneet 
Vallisaaren sulje  uun eteläkärkeen. Näillä vierailuilla olen nähnyt suljetun 
osan kauneuden. Retkillä olen päässyt tutustumaan saarien sulje  uihin 
so  laslinnoituksiin ja samalla ihailemaan, kuinka merikotkat lentävät saarien 
yllä tai kuinka muu  olinnut lentävät parvina etelään pois talven  eltä. Olen 
istunut lukuisia kertoja Kuninkaansaaren etelärinteen korkeimmalla kohdalla 
tunteja ja tuijo  anut horison   in. Siitä maisemasta on tullut minulle todella 
tärkeä. Välillä on vaikeaa kuvitella, e  ä ennen tuota samaa maisemaa on 
vahdi  u ja pelä  y vihollisen ilmestyvän horison   in.

Saarien ollessa Puolustusvoimien käytössä lähes sata vuo  a, on luonto 
saanut rauhassa valla  a itselleen takaisin alueita, joita on historian saatossa 
voimakkaas  kin muova  u so  laskäy  öön. Vilkkaimpina sotalinnoitusvuosina 
saarista kaade   in lähes kaikki puut. Nykypäivänä on vaikea havaita edes 
kaikkia linnoituslai  eita, koska luonto on kietoutunut niiden ympärille. 
Luonnon ja rakenne  ujen osien tasapainon löytäminen tulee olemaan uuden 
maanomistajan suurimpia haasteita tulevina vuosina.
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Diplomityöni pohjautuu vuonna 2016 laaditun ensimmäisen kaavaluonnoksen 
kaavamääräyksiin ja merkintöihin. Diplomityötä tehdessä olen seurannut 
kaavoitusprosessin etenemistä. Tulen poh  maan asemakaavan vaikutuksia 
Kuninkaansaaren osalta tuonnempana.

Prosessin aikana olen syventynyt saarien vaiheikkaaseen historiaan ja poh  nut 
saarien tulevaisuu  a. Samalla olen joutunut perustelemaan itselleni kappelin 
ja hiljentymisen rei  n sijain  a ja tarpeellisuu  a. Miksi haluan suunnitella 
luontokappelin ja hiljentymisen rei  n juuri Kuninkaansaareen? Pitääkö 
Kuninkaansaareen edes rakentaa mitään, vai voisiko sen pitää nyky  lassa? 
Prosessin aikana olen etsinyt vastausta siihen, millainen matkailu olisi saarien 
luonnon kannalta kestävää ja mitä saarilla voisi tulevaisuudessa tehdä. 

Olen työni aikana perehtynyt kappeliin rakennustyyppinä ja halunnut 
tutustua syvemmin niiden rakennustaiteellisiin elemen  eihin. Omassa 
suunnitelmassani olen korostanut hap  suuden merkitystä  lakokemuksessa. 
Olen pyrkinyt luomaan hienovaraista arkkitehtuuria, joka ei omalla hahmollaan 
huutaisi huomiota ympäröivässä luonnossa, vaan ase  uisi aloilleen osaksi 
maisemaa. Kappelin arkkitehtuuri eläytyy sisä  loiltaan kävijän tunne  loihin. 
Hiljentymisen rei    johda  elee kävijää hiljentymiseen ja antaa mahdollisuuden 
rauhoi  umiseen ympäröivän luonnon ja arkkitehtuurin avulla. Näiden 
teemojen ympärille diplomityöni nivoutuu.

Diplomityö on antanut minulle mahdollisuuden tutkia suunni  elijan 
valmiuksiani ja lai  anut poh  maan suunni  elufi losofi aani syvemmin kuin 
koskaan aikaisemmin. Olen poh  nut paljon, mikä on minun merkitykseni 
suunni  elijana ympäröivässä maailmassa ja mitä haluan suunnitelmillani kertoa. 
Kasvaminen arkkitehdiksi on lähtenyt käyn  in jo ensimmäisellä vuosikurssilla, 
mu  a välissä olevat työvuodet ja viimeiset kurssit ovat vahvistaneet ajatuksiani 
arkkitehtuurista ja pistäneet todella aja  elemaan arkkitehdin yhteiskunnallista 
vastuuta. Diplomityöni on ollut pitkä prosessi, mu  a toisaalta siitä ei olisi tullut 
juuri tällaista, jos en olisi tutustunut moniin eri polkuihin matkan aikana. 
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Ortokuva 2017 (HSY) © Helsingin kaupunki.
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Kuninkaansaaren ja Vallisaaren vuosisatoja pitkä historia osana Suomenlinnan 
puolustusjärjestelmää näkyy saarilla merki  äväs  . Luonto on vallannut 
itselleen takaisin paikkoja, joita kolme eri kansaa on rakentanut ja muovannut 
eri aikakausina. Kirjoitan Kuninkaansaaren ja Vallisaaren historiasta eri 
kansakun  en ajoilta. Saarien maan  eteellisellä sijainnilla on merki  ävä vaikutus 
niiden värikkääseen historiaan. 1600-luvulla saarien välissä oleva Pukkisalmi 
oli yksi Kruunuvuorenselälle johtavista meriväylistä. Salmi pääte   in sulkea 
laivaupo  ein 1700-luvulla. Myöhemmin 1800-luvulla saaria yhdis   polkusilta, 
joka vuonna 1906 muute   in pato  eksi. 3 Nykypäivänä vierailijat pääsevät 
kulkemaan kumpaankin saareen juuri pato  en välityksellä, jonka vuoksi on 
tärkeää tuntea kummankin saaren historia ja mie   ä niiden tulevaisuu  a 
kokonaisuutena.

 RUOTSIN VALLAN AIKA

Ruotsin Kuningas Kustaa Vaasa perus   Helsingin kaupungin 12.6.1550 
Vantaanjoensuulle tarkoituksenaan saada kilpailija Tallinnan hansakaupungille. 
Helsingin kaupunki pääte   in siirtää nykyiselle paikalleen vuonna 1640 
muun muassa paremman sataman vuoksi. 4 Helsingin kaupungin kasvun 
myötä sisääntuloväylän puolustaminen tuli ajankohtaiseksi. Todennäköises   
1650-luvulla vanhoja suojavalleja olisi tästä syystä kunnoste  u silloisen Träskön 
eli Vallisaaren puolella. 5 

Suuri pohjansota vuosina 1700-1721 muu    Suomen polii   sta  lanne  a 
voimakkaas  , kun Ruotsin suurvallan asema heikkeni huoma  avas  . Sodan 
jälkeen havahdu   in, e  ä Suomelta puu  ui usko  ava puolustus ja tämän 
takia Axel von Löwen laa   vuonna 1722 puolustussuunnitelman. Löwen päätyi 
ehdo  amaan, e  ä Helsinkiin rakenne  aisiin linnoite  u laivastotukikohta 
ja sijoite  aisiin oma kaleerilaivasto. Rahapulan vuoksi Löwenin laa  masta 
puolustussuunnitelmasta päädy   in vain keskustelemaan val  opäivillä. 6

Venäjän ja Ruotsin välien kiristy  yä val  opäivät hyväksyivät 1747 koko 
valtakuntaa koskevan puolustussuunnitelman. Tämä suunnitelma sisälsi 
useamman uuden rajalinnoituksen ja keskuslinnoituksen Helsinkiin. 7

3  Nieminen 2017a, s. 98.
4  Hietala, Helminen 2009, s. 9.
5   Enqvist, Eskola 2011, s. 43-44.
6  Hällström 1986, s. 10.
7    Idem, s. 10.

Kreivi Hans Henrik von Liewen ja evers  luutnan    Augus  n Ehrensvärd 
laa  vat Helsingin suuren keskuslinnoituksen suunnitelman, johon kuului 
kaksoislinnoitus. Suunnitelmassa toinen linnoitus sijaitsi mantereella ja 
toinen saaristossa kaupungin edustalla. Lisäksi 13 erillistä linnoituslai  ei  a 
oli suunniteltu niemille ja saarille muun muassa Vallisaareen. Tässä vaiheessa 
Kuninkaansaari jäi pois linnoitussuunnitelmista. 8 

Keskuslinnoituksen rakentamishanke oli mi  aluokaltaan valtava. Hankkeen 
suuruudesta kertoo myös työvoiman määrä, joka oli suurimmillaan 1751 kesällä, 
6750 henkilöä. Lisähaaste  a rakennushankkeeseen aiheu    alussa materiaalin 
saatavuus, kun elinkeinoelämä ei ollut Suomessa vielä kunnolla kehi  ynyt. Tästä 
johtuen lähialueille peruste   in omia materiaalinhankintaleirejä. Muun muassa 
Sipoossa louhi   in kalkkia, Sörnäisissä lyö  in  iliä ja useassa naapuripitäjästä 
miehet hakkasivat puuta. 9

Tehtyjä suunnitelmia muute   in vuonna 1750 niin, e  ä päälinnoituksen paikaksi 
vali   in Susiluoto, jota si  emmin ale   in kutsua Sveaborgiksi. Vallisaari kuului 
edelleen Sveaborgin linnoitussuunnitelmaan. Näy  ää kuitenkin siltä, e  ä 
Vallisaaren linnoi  amiseen ei panoste  u kunnolla. Sveaborgin linnoitus käy    
Vallisaaren maita muun muassa kasvi- ja laidunmaina ja sieltä saa  in myös 
pol  opuita ja heinää. Saaressa sijaitsi myös pesula, varastoja ja linnoituksen 
vainajille tarkoite  u hautausmaa. 10 

Linnoitustöiden johtaja Ehrensvärdin laa  mista asiakirjoista käy ilmi, e  ä 
maastoltaan korkeampi Vallisaari ja Ullanlinnan kalliot olivat Susiluodon 
linnoi  amisen jälkeen tärkeimmät linnoitusten rakennuspaikat. Hänen 
mielestään myös Kukinsalmi ja Haminansalmi tulisi sulkea upo  eilla ja suojata 
tykeillä. Ehrensvärd ilmaisi myös huolensa vihollisen mahdollisuudesta 
päästä tuli  amaan Vallisaaresta Sveaborgin laivaston satamaa. Sveaborgin 
linnoitustyöt olivatkin odote  ua haastavampia, ja tekniset sekä taloudelliset 
seikat saivat Ehrensvärdin lope  amaan Vallisaareen, Ullanlinnan ja Siltasaaren 
työt keski  yäkseen Susiluodon linnoi  amiseen. 11

8  Enqvist, Eskola 2011, s. 45-46.
9  Hällström 1986, s. 12.
10  Enqvist, Eskola 2011, s.46-47.
11  Idem, s.47-50.
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Kuningas Fredrik kri  soi Ehrensvärdin päätöstä jä  ää linnoi  ama  a 
Sveaborgin ympärillä olevia korkeita koh  a, etenkin Vallisaarta. Kuninkaan 
mielestä linnoitustyöt olisi pitänyt aloi  aa Vallisaaresta ja saari tulisi linnoi  aa 
pikimmiten. Ehrensvärd perusteli kuninkaalle vas  neessaan, e  ä Vallisaaren 
korkeimpaan kohtaan mahtuisi vain 6-8 tykkiä ja korkeasta Vallisaaresta alaspäin 
ampuminen olisi vaikeaa. Lisäksi hän perusteli, e  ä Vallisaaren linnoi  eet eivät 
olisi pystyneet suojaamaan linnoitusta vaan ne olisivat sopineet paremminkin 
Vallisaaren omaan puolustamiseen. Myöhempien tutkimusten mukaan 
Vallisaaren linnoi  ama  a jä  äminen ja Viaporin monet puu  eet  loivat 
hyökkääjälle hyvät mahdollisuudet onnistua hyökkäyksessään. 12

Linnoitustyöt keskeytyivät lähes kokonaan vuonna 1756 Ruotsin osallistu  ua 
seitsenvuo  seen sotaan Ranskan lii  olaisena. Ruotsin solmi  ua Preussin 
kanssa erillisrauhan vuonna 1762, armeija ja Ehrensvärd saapuivat jatkamaan 
linnoituksen rakentamista. 13

Myssypuolueen noustessa valtaan Ruotsissa vuonna 1766, muu  ui val  on 
virallinen suhtautuminen Viaporin rakennushankkeeseen. Puolue pää    siirtää 
hankkeen linnoitusvirastolle ja täten vapau  aa Ehrensvärd tehtävästään. 
Samalla linnoituksen rahoitusta vähenne   in jälleen. Seuraavina vuosina 
linnoitustyömaa eteni hitaas  . Ha  upuolue palasi uudelleen johtoon jo 1769 
ja Ehrensvärd palasi Viaporin linnoitustyömaan päälliköksi aina vuoteen 1772.14

Ehrensvärdin seuraajaksi vali   in vapaaherra Jaakko Maunu Sprengtporten. 
Hänen tuli saa  aa linnoitus valmiiksi sovitussa aikataulussa ja pitää hankkeen 
taloudellisuudesta huolta. Sprengtportenin johdolla keskity   in rakentamaan 
Susiluodosta itsenäistä merilinnoitusta ja samalla pääte   in luopua mantereen 
linnoi  amisesta Helsingin puolella. Sprengtporten laa   Viaporista suunnitelman, 
jota noudate   in koko kustavilaisen ajan. Sprengtporten erosi varsin nopeas   
tehtävästään ja  lalle vali   in vuonna 1774 evers   Blomcreutz. Saman vuoden 
syksynä Blomcreutz kuitenkin kuoli ja hänen jälkeensä linnoitusvirasto pää    
o  aa Viaporin linnoitushankkeen hoitaakseen. Vaikka hankkeen vetovastuu 
vaihtui  heään, linnoitustyöt etenivät kuitenkin merki  äväs   vuosina 1773-
1777. 15

12  Enqvist, Eskola 2011, s. 50.
13  Hällström 1986, s. 12.
14  Idem, s. 12-13.
15  Idem, s. 13.

Suomen sota käynnistyi vuonna 1808 venäläisten hyökä  yä Suomeen. Talvella 
1808 venäläiset piiri   vät Viaporin linnoitusta sijoi  amalla pa  ereitaan Viaporin 
viereisille jäille, saarille ja maa-alueille. Viaporin piiri  äminen talviaikaan 
muu    merilinnoitukseksi alun perin suunnitellun linnakkeen puolustamista 
maalinnoituksen menetelmin, eikä tähän koulute  uja sotajoukkoja 
ollut Viaporissa. 16 Viaporin linnoituksella oli lähes kahdeksankertainen 
tykistöylivoima venäläisiin nähden 17. 

Linnoituksen ongelmakohdat kävivät viimeistään ilmi, kun venäläiset olivat 
ensin ase  autuneet Santahaminaan ja Kuninkaansaareen ja tätä kau  a 
päässeet vahvistamaan asemaansa Vallisaaressa. Voidaan sanoa, e  ä 
”Operaa  o Vallisaaren” avulla ratkais  in pitkäl   Viaporin linnoituksen kohtalo. 
Viaporin linnoitus ei saanut Ruotsista pyytämäänsä apua ja täten linnoitus 
joutui antautumaan 3.5.1808. 18 Viapori siirtyi näin ollen Venäjän puolustuksen 
osaksi, jonka tarkoitus olikin suojata nyt Venäjän pääkaupunkia Pietaria ja 
vakiinnu  aa Venäjän asemaa Suomenlahdella. 19 

16  Enqvist, Eskola 2011 s. 52-53.
17  Nieminen 2016, s. 43.
18  Enqvist, Eskola 2011, s. 53.
19  Nieminen 2016. s. 43.
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Akvarelli Vallisaaresta koh   Susisaaren linnoitusta n. 1809. M. N. Vorobjev, Helsingin kaupunginmuseo.

 AUTONOMIAN AIKA

Viaporin valtaamisen jälkeen venäläiset suunni  elivat 
linnoitukseen merki  äviä parannuksia Pietarin puolustamista 
varten. Suunnitelmat keski  yivät jo aiemmin tode  uihin 
ongelmiin: linnoi  ama  omaan Vallisaareen ja linnoituksen 
vanhentuneeseen bas  onijärjestelmään. Keisari Aleksanteri 
I vieraili kahteen o  eeseen Viaporissa 1809 ja hänkin totesi 
linnoituksen ongelmat. 20

Vallisaaren uuteen suunnitelmaan kuului etuvarustus, 
ka  avaa satamavarustusta ja muutamia lune  eja. 
Rakennustyöt aloite   in vuonna 1811 rakentamalla 
väliaikaisia rakennuksia ja rakennustöitä helpo  avia teitä ja 
laitureita. 21 Linnoituksen parannustöiden lisäksi venäläiset 
tehos  vat Viaporin läheisten meriväylien valvontaa ja 
puolustusta sijoi  amalla tykkipa  ereita läheisille saarille ja 
salmien varsille 22. Linnoituksen kunnostustyöt pää  yivät 
1815, kun Venäjä voi    Napoleonin kanssa käydyn sodan. 
Venäjä keski  yi seuraavina vuosikymmeninä so  misen 
sijaan suuriin rakennushankkeisiin. Suurruh  naskunnan 
pääkaupungiksi vali  ua Helsinkiä rakenne   in Carl Ludvig 
Engelin suunnitelmien avulla. 23

Viaporin linnoitussaarilla ele   in näinä vuosina rauhallisia 
aikoja. Joitakin suunnitelmia teh  in myös Viaporin 
edustuksellisuuden parantamiseksi muun muassa visioimalla 
aukiota kirkolle sekä suurta laivaston kasarmia. Vallisaareen 
puolestaan kaavail  in vuonna 1822 laaditussa suunnitelmassa 
aiemmin rakenne  ujen teiden varsille asuinkor  eleita saaren 
luoteisosaan. Vallisaaren suunnitelmien kustannusarviot 
olivat kuitenkin liian suuret ja lopulta asumukset pääte   in 
rakentaa ainoastaan tullivirkailijoille. 24 

20 Enqvist, Eskola 2011, s. 77.
21 Idem, s. 77.
22 Nieminen 2016, s. 44.
23 Enqvist, Eskola 2011. s. 11 ja 77.
24 Manninen 2014. s. 9-11.



30 31

Suomen linnoituksiin käyte  ävät varat keskite   in Ahvenanmaan Bomarsundin 
linnoi  amiseen vuodesta 1829 alkaen. Vasta 1800-luvun puolivälissä 
suurvaltojen välien kiristyminen aiheu    kiinnostusta Viaporin linnoituksen 
ajanmukaisuuteen. 25  

Vielä 1700-luvun lopulla Kuninkaansaari katso   in kuuluvan Santahaminan 
alaisuuteen tärkeänä naapurisaarena yhdessä Vasikkasaaren kanssa. Kuitenkin 
9.5.1817 Santahamina ja tärkeät viereiset saaret liite   in osaksi Viaporin 
linnoitusta. 26

Euroopan hullun vuoden 1848 aikana suurval  oiden valtasuhteet muu  uivat 
radikaalis  . Suomen suurruh  naskuntaan levo  omuudet eivät levinneet, mu  a 
Viaporin puolustuskykyä tarkastel  in. Viimeistään Keisari Nikolai I havahtui 
Viaporin linnoituksen heikkouksiin, kun hän sai allekirjoi  ama  oman kirjeen. 
Siinä väite   in, e  ä Helsinki voitaisiin vallata 24 tunnissa, koska Vallisaarta 
eikä Santahaminaa oltu linnoite  u. Viaporin koko linnoitukselle laadi   in 
uudistamissuunnitelmat vuosina 1852-1853. 27 

Krimin sodan vuoksi Venäjän pi   vahvistaa Pietarin puolustusta ja täten Viaporin 
linnoitus juliste   in puolustus  laan lokakuussa 1853 ja jo maaliskuussa 1854 
sota  laan 28 . Vallisaaressa aloite   in uudistamissuunnitelmien mukaisia 
linnoitustöitä. Tykkipa  ereita rakenne   in hyvin nopealla aikataululla 
Vallisaaren korkeimpiin koh  in. Lisäksi osa pa  ereista rakenne   in saaren 
pohjois- ja keskiosiin tukemaan selustaa mahdollisessa maihinnousutaistelussa 
ja tuomaan siten syvyy  ä puolustuslinjaan. Vallisaareen rakenne   in 
tykkipa  erien lisäksi paljon erilaisia huolto- ja majoitusrakennuksia ja saaren 
 estöä ja laitureita paranne   in merki  äväs  . Vallisaaren puolustusta oli 

rakentamassa tuhansia työmiehiä ympäri vuorokauden. 29 

Sodan uhkan vuoksi pyri   in nopealla aikataululla korjaamaan aiemmin 
laiminlyötyä Viaporin linnoituksen puolustuksen syvyyden ja leveyden puute  a. 
Siksi myös Viaporin linnoituksen viereisiin saariin rakenne   in maarakenteisia 
pa  ereita, kuten muun muassa Kuninkaansaareen ja  Vallisaareen. 30 

25 Enqvist, Eskola 2011, s. 79.
26 Idem, s. 77-78.
27 Manninen 2014, s. 13.
28 Enqvist, Eskola 2011, s. 79.
29 Nieminen 2016, s. 46-47.
30 Enqvist, Eskola 2011, s. 80.

Viaporin linnoituksen puolustuksen toimivuu  a koetel  in kesällä 1855, kun 
lii  outuneiden noin 80 laivan laivasto-osasto avasi tulen muutamien kilometrien 
päästä Viaporin linnoituksesta. Runsasta tulitusta kes   pari vuorokau  a. 31  
Viimeistään tämän englan  lais-ranskalaisen laivaston pommituksen jälkeen 
ymmärre   in Vallisaaren merkitys Viaporin linnoituksen strategisena osana ja 
vuosikymmenien varrella tehtyjä puolustussuunnitelmia tutki   in uudelleen. 
Tästä hetkestä alkoi linnoitussaarilla 1900-luvun alkuvuosiin as   kestänyt laaja 
linnoi  amisen aikakausi. 32 

Samoihin aikoihin sodankäyn   alkoi muu  ua, kun teollistuminen loi uusia 
mahdollisuuksia. Tykkien tulivoima kasvoi ja puiset purjelaivat vaihtuivat 
raudasta tehtyihin höyrylaivoihin. Teknisen kehityksen myötä myös 
linnoitussaaria tuli uudistaa. 33 Kestävämpien ruu  - ja ammushuoneiden 
rakennusmateriaaliksi valikoitui betoni. Lisäksi ammusvarastoja ale   in louhia 
maan alle kallioluolastoihin. 34 

Venäläiset aloi   vat linnoituksen uudistamistyöt Krimin sodan jälkeen 
Vallisaaresta, jonne rakenne   in kasematoituja pa  ereita vuosina 1859-
1863. Linnoituksen parannustöiden ohella Puolan kapinan aikoihin 1863 
Kuninkaansaareen, Vallisaareen ja Santahaminaan rakenne   in myös saarien 
itsenäistä puolustamista tukevat linnakkeet eli redu  t. 35

Venäjän ja Turkin välinen sota puhkesi 1877 ja sen aikana Viaporin puolustukseen 
panoste   in kunnolla 36. Kuninkaansaaren varsinainen linnoi  aminen alkoi 
vuonna 1876 ja kes   1880-luvulle. Viaporiin toimite   in lisää tykkejä, minkä 
ansiosta Kuninkaansaarta pääte   in linnoi  aa laajemmin. Pa  ereiden 
rintavarustuksia vahviste   in kivimuurauksin. Lisäksi saarelle rakenne   in 
 iliholva  uja ruu  kellareita.37 

31 Enqvist, Eskola 2011, s. 80.
32 Nieminen 2016, s. 50-51.
33 Enqvist, Eskola 2011, s. 80-81.
34 Nieminen 2016, s. 59.
35 Enqvist, Eskola 2011, s. 81.
36 Idem, s. 81.
37 Idem, s. 92.
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Valokuva Kuninkaansaaren betonipa  ereiden rakennustyömaasta 1900-luvun alussa. Sotamuseo.

Kuninkaansaaren nykyilme on peräisin pääsääntöises   
1800-luvun puolivälin jälkeen toteutuneiden vilkkaampien 
rakennuskausien ajoilta. 38 Kuninkaansaareen rakenne   in 
muun muassa kolmen pa  erin rintama nykyaikaisine 
ruu  kellareineen. Tällä kertaa sota ei kuitenkaan yltänyt 
Viaporiin as  . 39 Kuninkaansaaren asemaa linnoituksen osana 
vahviste   in Turkin sodan jälkeen. Täten saarelle pääte   in 
rakentaa kasarmialue rakennuksineen 40. 1800-luvun lopulla 
Kuninkaansaaresta oli muodostunut Viaporin linnoituksen 
tulivoimaisin rannikkolinnake 41.

Sodan jälkeen Venäjällä käy  in keskustelua Viaporin redin 
tarpeellisuudesta laivastolle. Lopulta Viaporin  lalle uudeksi 
päätukikohdaksi vali   in ympäri vuoden jää  ömänä pysyvä 
Liepaja Latvian rannikolta. Jälleen kerran Viaporin ongelmaksi 
osoi  autui sen selustan ja sivujen turva  omuus. Lisäksi tykit 
kehi  yivät ja brisan   sten ammusten käy  ööno  o muu    
puolustautumistarve  a 1800-luvun lopulla huoma  avas  . 
Maasta ja kivestä rakennetut linnoitukset eivät enää kestäneet 
uusia ammuksia. Vuosisadan vaihteen jälkeen Viaporin 
päälinnoituksen lisäksi Santahaminaan, Kuninkaansaareen ja 
Vallisaareen rakenne   in täysin betoniset pa  erit. 42 

Japani hyökkäsi 1904 venäläisen laivasto-osaston kimppuun 
Port Arthurissa. Venäjän Itämeren laivasto-osasto lähete   in 
taisteluihin avuksi, mu  a Venäjä hävisi meritaistelun 
Tsušimansalmessa 1905. Tappio vaiku    merki  äväs   Pietarin 
puolustamiseen, koska laivastoa  ei ollut käyte  ävissä. 
Tämän vuoksi pääte   in keski  yä maihinnousun estämiseen 
Suomenlahdella merilinnoitusten avulla. Viaporin valmiu  a 
pääte   in jälleen nostaa. Kesällä 1906 sy  yi Viaporin kapina, 
joka meinasi sysätä käyn  in maailman vallankumouksen. 43 

38 Nieminen 2017a, s. 95.
39 Enqvist, Eskola 2011, s. 81.
40 Idem s. 92.
41 Nieminen 2017a, s. 96.
42 Enqvist,  Eskola 2011, s. 82-82.
43 Nieminen 2017b, s. 7.
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Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kar  a vuodelta 1899. Kansallisarkisto.

Venäjällä kansa oli tyytymätöntä hallitsijoita kohtaan. Tämä ilmeni lakkoiluna 
ja mielenosoituksina. Tyytymä  ömyys levisi myös armeijan riveihin. Lopulta 
Viaporin kapina alkoi Santahaminassa 30.7.1906, kun miinakomppania 
kieltäytyi harjoituksista. 44 Samana iltana tykkimiehet lii  yivät miinakomppanian 
vaa  muksiin. Myönnytyksiä saama  a he poistuivat Kuninkaansaareen vieden 
mennessään kaiken, mitä mukaansa saivat. Kuninkaansaaren vahvuudessa oli 
täten viiden tykistökomppanian miehistö. 45 Kapinalliset ampuivat Vallisaaresta 
ja Kuninkaansaaresta tykeillä koh   Viaporin linnoitusta, jossa keisarille uskolliset 
joukot yri   vät puolustautua. 46

Kapinan kolmantena päivänä hallitukselle uskolliset joukot onnistuivat 
ampumaan Santahaminasta koh   Kuninkaansaaressa sijaitsevaa ruu  varastoa, 
jolloin 57 tonnia mustaruu  a sy  yi ja räjäy    koko varaston. 47 Kuninkaansaaressa 
tuho oli valtava ja ympäri saarta sy  yi metsäpaloja aiheu  aen lisää tuhoa. 
Räjähdyspaikan keskipisteeksi joutunut raskaas   betonoitu voimakoneasema 
tuhoutui täysin ja aivan sen läheisyydessä ollut rantamuuri hävisi lähes 
100 metrin matkalta. Voimakoneaseman takana sijainnut kalliojyrkänne oli 
murtunut usean metrin matkalta ja rantatörmä ja rinne olivat kadonneet myös 
usean kymmenen metrin matkalta. 48 Räjähdys tappoi leh   etojen mukaan noin 
70 ihmistä. 49 Vielä tänäkin päivänä Kuninkaansaarella voi havaita nykyisellä 
uimarannalla räjähdyksen jälkiä.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa rannikkopuolustuksen painopiste  ä 
siirre   in kauemmas Helsingistä uloimmalle meririntamalinjalle Skatanniemi 
– Itä-Villinki- Isosaari – Kuivasaari – Harmaja – Katajaluoto. Täten Viaporin 
päälinnoituksen ja viereisten saarien merkitys puolustuksessa väheni. 50

44 Enqvist, Eskola, 2011, s. 82.
45 Nieminen 2017b, s. 19-21.
46 Enqvist, Eskola 2011, s. 82.
47 Idem, s. 82.
48 Nieminen 2017b, s. 62 ja 66.
49 Nieminen 2017a, s. 115.
50 Enqvist, Eskola 2011, s. 12.
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Valokuva Vallisaaren räjähdyksestä 9.7.1937. Sotamuseo.

ITSENÄISYYDEN AIKA

Suomen itsenäisty  yä Viaporin linnoituksen nimi vaihde   in Suomenlinnaksi 
1918. Itsenäisen Suomen puolustuslaitoksen perustana toimivat vanhat 
varuskunnat, kun uu  a järjestelmää ale   in luomaan kansalaissodan jälkeen. 
Merki  ävän sotasaaliin vuoksi Helsinkiin peruste   in asevarikko Katajanokalle. 
Hyvin pian kuitenkin tode   in, e  ä Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa olisi 
parhaimmat edellytykset säily  ää ammuksia. Saaria oli helppoa var  oida, 
mu  a toisaalta kelirikon aikaan sinne oli lähes mahdotonta päästä. Lähes kaksi 
kolmasosaa ammusvarastoista sijaitsi Kuninkaansaaressa ja Vallisaaressa. 1922 
Vallisaaren puolelle peruste   in kemiallinen laboratorio ja ammuslataamo. 
Saaret siirtyivät kokonaisuudessaan puolustusvoimien hallintaan 1920-luvun 
lopulla, kun viimeiset luotsit muu   vat pois Vallisaaresta. 51 

Saarilla elämä muu  ui rauhalliseksi. Enimmillään puolustusvoimien 
työntekijöitä perheineen asui saarilla lähes 200 henkilöä. Liikkuminen saarilla 
oli tarkas   var  oitua suurten ammusvarastojen ja taistelussa maastoon 
jääneiden räjähteiden takia. 52

9.7.1937 Suomenlinnassa juhli   in merivoimien vuosipäivää, kun 
Vallisaaren puolelta alkoi kuulua pamahduksia. Aluksi niiden luul  in olevan 
kunnialaukauksia, kunnes selvisi, e  ä kyse olikin suuronnetummudesta. 
Tapahtumat saivat todennäköises   alkunsa räjähteiden huolima  omasta 
käsi  elystä ammuslaboratoriossa. Räjähdykset syty   vät tulipaloja ja 
levisivät viereisiin räjähdevarastoihin. Voimakkaimman räjähdyksen aiheu    
syvyyspommivarasto, johon oli varastoitu 12 tonnia räjähteitä. Paineaallot 
vavisu   vat  rakennuksia Töölössä as  . Räjähdykset jatkuivat koko päivän 
luoden valtavaa tuhoa ja paniikkia. Onne  omuudessa menehtyi 12 ihmistä ja 
useita kymmeniä loukkaantui. Vielä lähivuosinakin on jopa Kuninkaansaaren 
puoleta  löytynyt räjähdyksen aikana lentäneitä räjähteitä ja niiden sirpaleita, 
vaikka alue  a on raiva  u räjähteistä monia kertoja. 53 

Juuri ennen talvisodan puhkeamista ampumatarvikkeita ja räjähdysaineita 
pääte   in hajau  aa sisämaahan. Suunnitelmista huolima  a suurin osa 
Vallisaaren ammusvarastoista oli käytössä sodan aikanakin. 54 

51 Enqvist, Eskola 2011, s. 129-130.
52 Idem, s. 134 ja 193.
53 Nieminen 2017a, s. 78-79.
54 Enqvist, Eskola 2011. s. 171.
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Jatkosodan alussa Vallisaareen aloite   in rakentaa torpedoluolaa, jossa 
voi  in varastoida jopa 180 torpedoa. Varsinainen torpedojen koeasema 
sijaitsi Isosaaressa. 55 Kuninkaansaareen ja Malmille asenne   in keväällä 
1943 saksalaisten avustamana uusinta teknologiaa olevat ilmavalvontatutkat 
tehostamaan Suomen heikkoa ilmatorjuntaa. Alun vaikeuksien jälkeen nämä 
lai  eet kuitenkin pystyivät havannoimaan maalit hyvin tarkkaan. Näiden 
torjuntalai  eiden vuoksi Helsinki säästyi täystuholta helmikuun pommituksissa 
vuonna 1944. 56 Kuninkaansaaren tutka-asema sijaitsi eteläisen pa  erintaman 
päällä 57.

So  en jälkeinen aika oli saarissa rauhallista. Ammusvarastotoiminta hiipui 
vuosien varrella, mu  a ammusvarastoille oli haastavaa löytää sopivia 
paikkoja muualtakaan. Välillä Vallisaareen tuo  in jopa uudestaan ammuksia 
varastoin  in.58 Kuninkaansaaren etelänrinteen alaosaan rakennetussa 

55 Enqvist, Eskola 2011, s. 171.
56 Idem, s. 174-177.
57 Nieminen 2017a, s. 94.
58 Enqvist, Eskola 2011. s. 189-190. 

Valokuva Vallisaaren kylää koh   1800-luvun lopulta.  Kuvasta näkyy, kuinka Vallisaaren puolelta oli lähes kaikki kasvillisuus hävite  y. Sotamuseo.

lataamossa jatke   in ammusten valmistamista merivoimien harjoituskäy  öön 
59. Vallisaaressa ylläpide   in lähinnä enää torpedovarastoa ja Kuninkaansaaressa 
joitakin varastoja 1980-luvun alkaessa. 60 Lopulta Vallisaaresta tuli miehi  ämätön 
var  olinnake vuonna 1992. Viimeiset asukkaat muu   vat pois Vallisaaresta 
vuonna 1996. 61

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren vuosisatoja kestänyt so  laallinen käy  ö loppui, 
kun vuodesta 2016 alkaen saaret siirtyivät Puolustusvoimilta Metsähallituksen 
Etelä-Suomen luontopalveluille. Tämä merkitsee uu  a erilaista aikakau  a 
saarille. So  en jälkeen saarilla on koi  anut rauha. Toivo  avas   kaupunkilaiset 
löytävät nämä saaret ja ymmärtävät saarien arvon ja niiden tarjoamat lukuisat 
mahdollisuudet.

59 Enqvist, Eskola 2011, s. 191.
60 Idem. s. 192.
61 Idem. s. 249.
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Helsingin kaupunki on muodostunut hyvin lähelle rantaviivaa, sillä jokainen helsinkiläinen asuu 
alle kymmenen kilometrin säteellä merenrannasta. Julkista rantarei   ä on käytössä 130 kilometriä. 
62 Sil   meren läheisyys voisi näkyä enemmänkin Helsingin iden  tee  ssä ja kaupunkilaisten 
arjessa ympäri vuoden. Merellisen kaupunkikuvan kehi  ämisessä on paljon poten  aalia, joka 
onnistuessaan lisää Helsingin maine  a kauniina ja viihtyisänä rantakaupunkina. Runsas rantaviiva 
ja kaunis lähisaaristo lähellä rantaviivaa on Helsingin kaupungin yksi tärkeimpiä vetovoimatekijöitä 
nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingin kaupunki on ilmaissut tahtonsa kehi  ää merellistä kaupunkikuvaa vetovoimatekijänä 
Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 -linjauksessaan. Siinä 
todetaan, e  ä kaupungin merellisyy  ä ei olla tarpeeksi hyödynne  y ja täten uusia lähisaaria tullaan 
jatkossa avaamaan yleisölle. 63  Strategian pohjalta on laadi  u vuonna 2019 Merellinen strategia 
2030. Merellisessä strategiassa etsitään tapoja parantaa saarien palvelutarjontaa ja parempaa 
saavute  avuu  a niin, e  ä kaupunkilaiset ja matkailijat löytäisivät paremmin merellisen Helsingin. 

Merellinen strategia 2030 linjaa kolmen pääotsikon avulla Helsingin saariston tulevaisuu  a ja 
kaupungin tahto  laa kehi  ää merellistä kaupunkikuvaa: 

1. Helsinki on vetovoimainen ja toimiva merikaupunki

2. Merelliset palvelut ja virkistymismahdollisuudet ovat kaikkien ulo  uvilla

3. Helsinki vaalii meriluontoaan

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren avaaminen yleisölle vuonna 2016 ja niiden kehi  äminen 
pohjautuu juuri kaupungin haluun avata lähiluontokohde aivan kaupungin sylistä. Vallisaaren ja 
Kuninkaansaaren sijain  , kutku  ava historia ja upeat luontoarvot muodostavat Helsingin saariston 
sydämen yhdessä jo tunnetumman Suomenlinnan kanssa. Saarien avaaminen yleisölle antoi hienon 
mahdollisuuden poh  a tulevaisuuden matkailua ja lähivirkistymistä. 

Helsingin uudessa yleiskaavassa Vallisaari ja Kuninkaansaari on merki  y merellisen virkistyksen ja 
matkailun alueeksi, joka puolestaan mahdollistaa saarien kehi  ämisen. 64 Yleiskaavan teemakartassa 
virkistys- ja viherverkosto 2050 linjataan näille saarille parempaa saavute  avuu  a vesiliikenteellä. 
65 Myös yleiskaavan toisessa teemakartassa Suunnitelma kaupunkiluontoverkostosta painotetaan 
saarien merkitystä ekologisessa-, nii  y-, metsä-, ja siniverkostossa. 66 Yleiskaavan lii  eenä olevassa 
Merellinen Helsinki -teemakartassa Kuninkaansaari ja Vallisaari ovat merki  y virkistysalueiksi ja 
virkistys- ja matkailupalveluiden alueeksi. 67

62 Helsingin kaupunki. Merellinen strategia 2030. 2019. s. 2.
63 Helsingin kaupunki. Maailma toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021. s.46.
64 Alue  a kehitetään merki  ävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kul  uurialueena, joka kytkeytyy   
 mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita.
65 Helsingin kaupunkisuunni  eluvirasto. Yleiskaavan teemakar  a virkistys ja viherverkosto 2050.
66 Helsingin kaupunkisuunni  eluvirasto. Yleiskaavan teemakar  a Kaupunkiluonto, suunnitelma    
 kaupunkiluontoverkostosta. 14.06.2016.
67 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Yleiskaavan teemakartta Merellinen Helsinki, 14.06.2016  
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Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleisuunnitelma, toiminalliset alueet s.34.

Puolustusvoimien luovu  ua saarien hallinnasta ne siirtyivät 
Metsähallituksen hallintaan. Saarien kehi  ämisen tueksi 
laadi   in Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kehi  ämisen 
maankäytön yleis suunnitelma vuonna 2015. Suunnitelmaa 
oli laa  massa laaja asiantun  jatyöryhmä; pääkonsul   na 
WSP Fin land Oy ja alikonsul  eina Verstas Arkkitehdit ja Tmi 
Lauri Putkonen. Metsähallituksen  laaman pitkäntähtäimen 
yleissuunnitelman halu   in luovan suuntaviivoja saarien 
tulevaisuudesta. Suunnitelmaa laadi   in yhtäaikaises   
Helsingin uuden yleiskaavan kanssa. 

Yleissuunnitelma paino  aa saarien vetovoimaista luontoa 
ja saarien historian tuomaa omaleimaisuu  a. Samalla 
siinä halutaan luoda uusia mahdollisuuksia erilaisille 
toimijoille saarilla, jo  a saarista kehi  yisi vetovoimainen 
lähiluontokohde. Myös kestävyys on pyri  y huomioimaan eri 
suunni  eluosissa.

Yleissuunnitelma on ka  ava ja visiomainen. Se katsoo 
rohkeas   tulevaan ja viitoi  aa saarille paljon toimintaa. Tämä 
yleissuunnitelma on myös oman diplomityöni innoi  aja. 
Saariin syvemmin tutustu  uani en allekirjoita kaikkia 
visiomaisia ajatuksia erilaisista tapahtumista. Eniten minua 
mie  ty  ää saarien luontoarvot, jotka ovat jo muutaman 
kesän aukiolon aikana kärsineet ihmismäärien vuoksi. 

Tulevana kesänä järjeste  ävä Helsinki Biennaali toteutetaan 
Vallisaaren puolella ja sinne odotetaan tulevan jopa 300 000 
taiteenystävää. Toisaalta Helsinki Biennaali tapahtumana 
Vallisaaressa on mielestäni upea idea yhdistää kul  uuria, 
historiaa ja luontoa. Etenkin näin vaikean koronavuoden 
jälkeen toivon kul  uurin tuo  avan paljon iloa vierailijoille. 
Samalla toivon saarien kestävän tämänkin muutoksen. 

Diplomityöni aikana olen seurannut sivusta saarien 
asemakaavan laa  mista ja sen edistymistä. Kaupunginvaltuusto 
pää    26.8.2020 hyväksyä Vallisaaren asemakaavan, 
mu  a hyväksymispäätös ei ole vielä lainvoimainen. 
Kaavaluonnoksesta hyväksy  yyn asemakaavaan on pitkä 
matka. Toisaalta se tulee pitkäl   määri  elemään alueen 
tulevaisuuden suunnan ja siksi se on laadi  ava huolella. 
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Diplomityöni pohjautuu yleisluonnoksen ja kaavaluonnoksen 
ajatuksiin, mu  a koen tärkeäksi poh  a myös saarien 
tulevaisuu  a hyväksynnässä olevan asemakaavan kau  a. 
Valmis asemakaava tulee olemaan oman diplomityöalueeni 
osalta rajoitetumpi kuin se luonnoksessa esite   in.

Asemakaavassa tutki  avan alueen pinta-ala on 280 ha 
ja uu  a kerrosalaa on osoite  u nykyisiin rakennuksiin ja 
uudisrakennuksiin 22 745 k-m2. 68 Asemakaavaselostuksen 
tavoi  eissa linjataan seuraavas  : ”Tavoi  eena on saarten 
kul  uurihistoriallises   ja luonnon kannalta arvokkaiden 
kohteiden suojeleminen sekä muu  aminen luontomatkailuun 
siten, e  ä alueen arvot eivät vaarannu. Alueelle on suunniteltu 
luontomatkailua tukevaa rakentamista kuten palveluita, 
majoitus  loja, työ  loja sekä venesatama. 69 

Olen lukenut laajal   saarien historiasta, osallistunut opastetuille 
retkille ja liikkunut paljon saarien yleisölle avoimilla alueilla. 
Näiden avulla olen saanut varsin ka  avan käsityksen saarien 
arvoista ja tulevaisuuden haasteista. Peilatessa hyväksynnässä 
olevaa asemakaavaa, asemakaavaselotuksen tavoi  eita ja omia 
tausta  etojani, olen koe  anut poh  a saarien tulevaisuuden 
näkymiä.

Hyväksynnässä olevassa asemakaavassa merki  ävää on 
luonnonsuojelualueiden suuri määrä. SL-merkinnällä 
merkityille alueille perustetaan luonnonsuojelualue, jota ohjaa 
luonnonsuojelulaki. Täten nämä alueet tulevat säilymään 
luonnon  laisina tai luonnon  laisen kaltaisina. 

Kaavaratkaisussa monia alueita on merki  y SR- ja 
S-merkinnällä. Rakennussuojelun ja suojelun alueilla on myös 
merki  äviä luonnonympäristön alueita ja niitä tulee hoitaa 
alueiden arvoja vaalien. Nämä merkinnät osoi  avat hyvin, 

68 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Vallisaari ja Kuninkaansaari  
 52. kaupunginosa Suomenlinna, Asemakaavanselostus   
 päivä  y 27.11.2018,  s. 7.
69 Idem, s. 6. Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 hyväksymä asemakaava.
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kuinka saarien luonto ja rakennukset ovat kietoutuneet toinen toisiinsa. Saarien 
luonto ja rakennusperintökohteet on inventoitu ka  avas  . Alueelta on löytynyt 
useita harvinaisia kasvi- ja eliölajeja. Alueella on muun muassa hyvin eduste  u 
lepakkokanta.70 

Kaavaratkaisussa erityisen mielenkiintoista ja haastavaa on alueen 
rakennusperinnön vaaliminen ja uuden rakennuskannan sovi  aminen sekä sen 
laajuus. Uusi asemakaava mahdollistaa saarille uuden käy  ötarkoitukseltaan 
hyvin poikkeavan kerrostuman muodostumisen verra  una alueen 
so  laskäytössä olleisiin rakennelmiin.

Alueelle aiemmin rakennetut rakennukset ja niiden jäänteet ovat selkeäs   osa 
maamme rakennusperintöä. Kaavaratkaisussa alueen säilyneet rakennukset ja 
kivijalat on merki  y ka  avas   SR-merkinnöillä ja ne saavat näillä merkinnöillä 
suojaa merki  äviltä muutoksilta tulevaisuudessa. Yhtenä suurena haasteena 
pidän joidenkin rakennusten huonoa kuntoa, sillä monet niistä vaa  si pikaista 
korjaamista. Tarvitaan useamman tahon yhteistyötä, pitkäjänteisyy  ä ja 
rahoitusta, jo  a nämä kohteet saadaan jatkossakin säilymään.

Alueen historiaan syvenny  yäni ja tulevaisuuteen tähystäessäni koen 
Vallisaareen kylään sopivan varsin kokeilevia konsepteja lähivirkistysalueen 
palvelutarjonnasta. Pieni kylämäinen alue on tulevaisuudessa 
varmas   vetovoimainen erilaisten pienimuotoisten kesätapahtumien 
järjestämispaikkana. Mikä voisi olla mukavampaa kuin lähteä kaupungin 
sykkeestä hengähtämään ja nau   maan kesäpäivästä lähisaaristoon ja seurata 
piknik-vil  ltä pienimuotoista konser   a. 

Saarien vanhat linnoitukset ja niiden osat ovat vaikeammin raja  avia 
kokonaisuuksia. Lisäksi rakennusten määri  eleminen muinaisjäännöksien ja 
rakennusperinnön välillä on haastavaa, koska raja näiden välillä on häilyvä. 
Muinaismuistoja suojaa  ukka laki. Rakennussuojelumerkintä numerosta 
riippuen kertoo suojelun voimakkuuden ja rakennuksen merki  ävyyden osana 
rakennushistoriaa. Kaiken kaikkiaan kaavaratkaisu on onnistunees   o  anut 
vanhan rakennuskannan huomioon.

70 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Vallisaari ja Kuninkaansaari 52. kaupunginosa  
 Suomenlinna, Asemakaavanselostus päivä  y 27.11.2018  s. 12.

Kaavaratkaisun hankalin kohta itselleni lienee Kuninkaansaaren pohjoispuolelle 
kaavoitetut rakennusalat. Alun perin pienimuotoinen luontomökkeilyidea 
on paisunut kaavaluonnoksessa 30 mökin mökkikyläksi. Rakennusoikeu  a 
mökkikylälle on osoite  u reilu 2300 k-m2 . Alue, johon mökit Kuninkaansaareen 
on kaavoite  u, on hyvin vaikeakulkuista kalliorinne  ä. Alueella on kaava-alueen 
vanhimpia puita ja näin suuri uudisrakentaminen vaiku  aisi kaupungista päin 
näkyvään saarisilhue   in väkisinkin. Alueen luontoarvot ovat merki  äviä ja 
muun muassa huuhkajat ovat useana vuonna onnistuneet pesimään alueella. 
Kaavaluonnoksessa tämä alue oli alun perin merki  y S-merkinnällä ja sen 
sisällä oli rm-merkintä, joka olisi mahdollistanut alueen sisälle huoma  avas   
pienempää luontomatkailua ja kausimajoitusta vanhojen luotsitalojen 
läheisyyteen. 

Nyt mahdolliste  u mökkikylä vaa  si alueelle ison alkusatsauksen infralle ja 
alueen vaikeakulkuinen maasto tuo alueen rakentamiseen paljon lisähaaste  a. 
Itse olisin nähnyt paljon mieluummin askee   sempaa kausimajoitusta 
Kuninkaansaareen. Kokeilevampi askee   nen luontomatkailu olisi voinut 
luoda toivo  ua erilaista vetovoimaa. Vaikea kuvitella tämän mökkikylän tässä 
laajuudessa vaalivan Kuninkaansaaren rauhaa. 

Saarien saavute  avuus on ratkaisevassa asemassa kaikkien suunniteltujen 
toimintojen kannalta ja se määri  elee paljonkin saarien tulevaisuu  a. 
Kesäisin yhteysaluksia kulkee Kauppatorilta melko ka  avas  , mu  a ak  ivinen 
kesäkausi on melko lyhyt, etenkin yri  äjien kannalta. Kevät- ja syyskau  a voisi 
pidentää helpos  , jos alueella olisi myös sääsuojia. Lisääntyvät leudot talvet 
mahdollistavat venekuljetukset saareen myös talvisin. Jos saarille saadaan 
laajempaa käy  öä, voisi esimerkiksi Suomenlinnan lautan rei   ä laajentaa 
tulevaisuudessa.
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Kuninkaansaari ja hiljentymisen rei    1:4000.

Kuninkaansaari on topografi altaan ja luonnoltaan hyvin vaihtelevaa. Laakso 
jakaa luontevas   saaren länsi-itäsuuntaises   eri osa-alueisiin; kallioiseen 
pohjoisosaan ja eteläiseen pa  eririntamaan. Lisäksi laakson päätepisteenä 
oleva hiekkapoukama ero  uu selkeäs   omaksi osa-alueekseen helppokulkuisen 
maastonsa ansiosta.

Kuninkaansaaren pohjoisosassa maasto kohoaa paikoin jopa yli 25 metrin 
korkeuteen merenpinnasta ja laskee jyrkäs   toiselta puolelta mereen ja toiselta 
puolelta laaksoon. Rinteiltä puiden lomasta voi ihailla hienoja maisemia muun 
muassa koh   Katajanokkaa. Alueen vaikeakulkuisuuden vuoksi Kuninkaansaaren 
pohjoisosa on saaren rauhallisimpia paikkoja.

Hiekkapoukamassa sijaitsee suojaisa uimaranta. Tälle alueelle on luontevaa 
sijoi  aa saarivierailua tukevia palveluita, koska alueella on helppoa liikkua  etä 
pitkin ja se sijaitsee keskeisellä paikalla saaressa.

Kuninkaansaaren eteläosan korkeimmassa kohdassa sijaitsee eteläinen 
pa  erilinja, jonka etelärinteessä maastonmuodot vaihtelevat välillä 
voimakkaas  kin. Pa  erilinjan päältä voi tähystellä kauas horison   in ja ihailla 
meren huminaa. Pa  eririntaman alapuolella etelärinteessä luonto on saanut 
kehkeytyä rauhassa vuosikymmenien ajan lähes koskema  omana. 

Kuninkaansaaren kallioperä on pääsääntöises   amfi bolii   a, joka luo 
kasvillisuudelle hyvän kasvualustan. So  lassaarien betonisista ja  ilimuuratuista 
linnoi  eista on vuosien varrella huuhtoutunut kalkkia sadeveden mukana ja 
tämä kalkkivaikutus näkyy osin saarien kasvillisuudessa. 71

Suunnitelmani sijoi  uu Kuninkaansaaren eteläosaan. Diplomityöni aihe on 
saanut innostuksensa vuonna 2015 laaditun Vallisaaren ja Kuninkaansaaren 
yleissuunnitelman72 ideasta kehi  ää Kuninkaansaaren eteläosaa vaalimalla 
hiljaisuu  a. Lisäksi 2016 laadi  u ensimmäinen kaavaluonnos73 luo 
diplomityölleni raameja eri osa-alueista ja niiden käytöstä tulevaisuudessa. 
Koska alueella ei ole vielä voimassaolevaa asemakaavaa ja sitä laaditaan 
diplomityöni aikana, haluan esi  ää myös luonnoksesta poikkeavia näkemyksiä 
alueen käytöstä tulevaisuudessa.

Metsähallituksen laa  massa Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueen 
hoitosuunnitelma -oppaassa on merki  y merki  äväksi alueeksi puustoinen 
suoalue, joka on omassa suunnitelmassani osa muistelumetsää. Samaiseen 
kar  aan on merki  y suurin osa suunni  elualueestani olevan silikaa   kalliota ja 

71 Siitonen, Ranta, Mäkinen 1996, s. 8.
72 Metsähallitus, WSP, Verstas Architects, Putkonen:     
 Vallisaaren ja Kuninkaanaaren yleissuunnitelma, 2015. s 67.
73 Helsingin kaupunkisuunni  eluvirasto: Vallisaari ja Kuninkaansaari 52, kaupunginosa  
 Suomenlinna. Kaavaluonnos 2016.
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kasvipei  eistä rantakalliota, jotka on rasteroitu vaakaviivoituksella. Rasteroitu 
alue ei ole luontoarvoiltaan merki  ävää. Luontokappelin läheisyydessä oleva 
pa  erilinja on merki  y tärkeäksi nii  yalueeksi. 74

Kaavaluonnoksessa esite   in, e  ä eteläinen pa  erilinja suojeltaisiin SR-
alueena75, joka alkaa laaksosta kulkevasta  enreunasta ja jatkuu eteläisen 
pa  erilinjan eteläreunalle. Varsinainen pa  erilinja on esite  y sr-1-merkinnällä76 
suojelluksi.

74 Jansson, Raa  kainen 2008, s. 21.
75 Kaavaluonnoksen SR-merkintä: Rakennussuojelualue. Alue on valtakunnallises    
 merki  ävää rakenne  ua kul  uuriympäristöä ja arvokasta maisema-alue  a. Alueella  
 sijaitsee muinaismuistoalueita. Rakennusjäännökset sekä kul  uurikerrokset ovat  
 muinaismuistolain rauhoi  amia. Maahan kajoaminen edelly  ää neuvo  eluja  
 museoviranomaisen kanssa. Alue on linnoitushistoriallises  , kul  uurihistoriallises   ja  
 maisemakuvallises   arvokas kokonaisuus. Alueella on erikseen määriteltyjä   
 luonnonsuojelualueita.
76 Kaavaluonnoksen sr-1-merkintä: Rakennustaiteellises  , kul  uurihistoriallises   tai  
 sotahistoriallises   huoma  avan arvokas linnoituskokonaisuus, linnoite tai sen osa.  
 Linnoitusta tai sen osaa ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-,   
 muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät linnoituksen arvoja tai muu  avat  
 arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen al 
 kuperäisten tai niihin verra  avien rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, vesikato,  
 ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskoh  en materiaalien ja värien säily  äminen.  
 Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pako  avista syistä uusimaan, se tulee  
 tehdä alkuperäistä toteutusta vastaavas  .

Suunni  elualue merki  ynä valkoisella, ortokuva 2020 ©Helsingin kaupunki

Kuninkaansaaren etelärinne on esite  y kaavaluonnoksessa SL-merkinnällä77, 
eli luonnonsuojelualueena, joka alkaa he   pa  erilinjan etelärajalta jatkuen 
aina rantaviivan as  . Lisäksi tämän luonnonsuojelualueen sisällä on merkintä 
vp78, jolloin alue  a on mahdollista kehi  ää virkistyskäy  öön. Pa  eririntaman 
alapuolelle on myös raja  u alue rm-merkinnällä79, joka mahdollistaa tämän 
alueen kehi  ämisen luontomatkailun sekä toimintaan lii  yvien liike- ja 
työ  lojen sekä kausimajoituksen alueena. Tämän rm-alueen sisällä sijaitsee 
kaksi suomalaisten 1920-luvulla rakentamaa ammuslataamoa.80 Nämä 
rakennukset ovat kaavaluonnoksessa suojeltu sr-2-merkinnällä81. Rakennukset 
vaa  vat pikaista korjaamista. Suunni  elemani luontokappeli sijaitsee rm-
alueella rinteessä ja hiljentymisen rei    kulkee edellä maini  ujen alueiden 
sisällä.

Suomenlinnan alue on liite  y UNESCON maailmaperintökohteeksi ja läheiset 
alueet kuuluvat maailmaperintökohteen suojavyökkyyseen. Tämän rajauksen 
avulla pyritään takaamaan Suomenlinnan  arvoja ja ehey  ä. 

Suunni  elualueeni ja Kuninkaansaari laajemminkin on hyvin haastava 
estee  ömyyden kannalta. Hiljentymisen rei   ä ei voi suunnitella  täysin 
estee  ömäksi, mu  a rei    Vallisaaren satamasta luontokappeliin ja polku 
muistelumetsään on toteute  avissa mahdollisimman estee  ömiksi muun 
muassa pitkospuiden avulla. 

77 Kaavaluonnoksen SL- merkintä: Luonnonsuojelualue. Alue on valtakunnallises    
 merki  ävää rakenne  ua kul  uuriympäristöä sekä arvokasta maisema-alue  a. 
 Alueella sijaitsee muinaismuistoalueita. Rakennusjäännökset sekä    
 kul  uurikerrokset ovat muinaismuistolain rauhoi  amia. Maahan kajoaminen   
 edelly  ää neuvo  eluja museoviranomaisen kanssa.
78 Kaavaluonnoksen vp-merkintä: Virkistysalue.
79 Kaavaluonnoksen rm-merkintä: Luontomatkailun sekä toimintaan lii  yvien liike- ja  
 työ  lojen sekä kausimajoituksen alue.
80 Nieminen 2017a. s. 108.
81  Kaavaluonnoksen sr-2-merkintä: Rakennustaiteellises  , kul  uurihistoriallises   tai  
 sotahistoriallises   arvokas rakennus, linnoite tai rakennelma. Rakennusta tai sen osaa  
 ei saa purkaa, eikä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka  
 heikentävät rakennuksen arvoja tai muu  avat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
 Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verra  avien  
 rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden  
 yksityiskoh  en, materiaalien ja värien säily  äminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia  
 joudutaan pako  avista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutusta   
 vastaavas  .
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Kuninkaansaaren kaavaluonnos 2016. Helsingin kaupunkisuunni  eluvirasto.
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Suunnitelualueella sijaitsevat suomalaisten rakentamat ammuslaatamot.
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H I L J E N T Y M I S E N  R E I T I L L Ä
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Valokuva Kuininkaansaaren etelärinteen  1:1000 maastomallista.
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1. PEILIT

Hiljentymisen rei    alkaa saarelle saavu  aessa Pukkisalmen pato  etä pitkin 
jatkuen seuraavaan risteyskohtaan as  . Alkumatkasta vierailija saa ensimmäisiä 
mais  aisia saarien  luonnosta ja voi ais  a saarien historiaa, kun linnoituslai  eita 
näkyy kasvillisuuden takaa. Ensimmäinen levähdyspaikka sijaitsee 1890-luvulla 
rakennetun vedenpuhdistuslaitoksen82 ylimmällä altaalla.  Viimeistään tässä 
vaiheessa vierailijan on hyvä sulkea puhelimensa ja nau   a kaikin aistein saaren 
tarjoamasta elämyksestä

Ensimmäinen teos muistu  aa vesipeilien avulla vierailijaa ohikiitävistä hetkistä 
arjen keskellä. Peilit korostavat hetkiä, jotka saa  avat kestää vain pienen  
hetken. Tämän teoksen ideana on muistu  aa ihmisiä keski  ymään ympärillä 
tapahtuviin asioihin, joita ei kiireen keskellä väl  ämä  ä ais   sen kummemmin.

Ensimmäisen levähdyspaikan jälkeen hiljentymisen rei    johda  aa vierailijan 
nousemaan koh   eteläistä pa  erilinjaa. Tässä kohtaa rei   ä ais  i parhaiten 
Kuninkaansaaren historian so  lassaarena, kun suoraan edessä näkyvät 
1800-luvun eri vuosikymmeninä rakennetut pa  erit. Rei  ltä hieman 
poike  aessa voi käydä tähystämässä 2. pa  erin päällä upeita maisemia 
merelle. Hiljentymisen rei    jatkuu 2. ja 3. pa  erin välistä kulkevaa kapeaa 
 etä alas koh   luontokappelia, joka sijaitsee rinteessä 18 metrin korkeudessa 

merenpinnasta.

82  Nieminen 2017a, s. 99.
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2. LUONTOKAPPELI

Luontokappeli on saanut muotonsa hetkestä, jolloin suuren aallon huippu 
tai  uu alas. Kappelin ulkoarkkitehtuuri au  aa kappelia ase  umaan osaksi 
maisemaa. Sen ei ole tarkoitus korostaa rakennusta itsessään,  vaan pikemminkin 
kutsua saarivierailija hienovaraises   luokseen. Kappelin julkisivumateriaalina 
käytetään haapapaanuja, jotka vanhenevat kauniis   vuosien saatossa.

Vierailijan astuessa sisälle luontokappeliin pyrkii arkkitehtuuri eläytymään 
kävijän tunne  loihin. Suuren aallon sisään mahtuu monen tunteen kirjo, jota 
kävijä kantaa sisällään. Kappelin arkkitehtuurin olen pyrkinyt alusta alkaen 
pitämään hiljaisen hienovaraisena, jo  a ympärillä oleva kauneus ero  uisi 
selkeämmin. Kerron tuonnempana luontokappelin arkkitehtuurista ja 
suunni  eluratkaisuista tarkemmin.
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3. HARMAJALLE TUHKAUS

Luontokappelista luovutetaan uurna viimeiselle matkalle koh   ulappaa. 
Saa  oväki kulkee luontokappelista koh   hiljentymisen rei  n luontopolkua. 
Uurnan kanssa kuljetaan kauniin pienen muistelumetsän halki puisia 
pitkoispuita pitkin. Polun päässä siintää laituri pienessä kalliosopukassa, jonka 
päästä saa  oväki nousee puuveneen kyy  in. Vene kulje  aa rauhallises   
saa  oväen Harmajan majakan vesialueelle, Abrahamin luotojen läheisyyteen, 
johon on luvallista sirotella tuhkat. Kauniin  laisuuden pää  eeksi voidaan 
kuunnella viuluesitys ja laskea mereen kukkien teräleh  ä.

Tilaisuuden jälkeen saa  oväki voi halutessaan pitää pienimuotoisen 
muisto  laisuuden merellä tai mantereella. Jatkossa Harmajan majakan lamppu 
sy  yy aina iltaisin muistu  amaan merenkulkijaa läheisestä ja muistelemaan 
yhdessä koe  uja hetkiä.
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4. MUISTELUMETSÄ

Hiljentymisen rei  n varrelle olen suunnitellut paikan pienelle muistelumetsälle. 
Paikan, jossa voi muistella edesmenneitä läheisiään luonnon sylissä. Metsä 
voi tuoda lohtua surun kovertaessa sisintä. Metsä antaa surra, tuntea oman 
pienuutensa vaikealla hetkellä. Tuulen lempeä kuiskaus kuivaa kyyneleitä ja 
antaa voimaa tulevaan. Tämä metsä kutsuu luokseen myös silloin, kun haluaisi 
kertoa jotakin edesmenneelle läheiselleen.

Muistelumetsän kallioilta näkee suoraan horison  ssa siintävän Harmajan 
majakan, jonne läheinen on voitu tuhkata. Muistelumetsässä voi kulkea 
pienempiä kalliolle merki  yjä polkuja pitkin ja etsiä itselleen hyvältä tuntuvan 
paikan. Pienempi polku kulkee ohi puisen ris  n, jonka tuntumaan voi jä  ää 
tervehdyksen läheiselleen.
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5. LUOTO

Tämä pieni kallioinen luoto on kokenut 
sekä pienet e  ä suuret tyrskyt. 
Suunnitelma yhdistää luodon ja saaren 
toisiinsa pienillä silloilla. Täällä vierailija 
voi o  aa itselleen mukavan asennon 
kalliolta, suunnata katseensa horison   in, 
hengi  ää raikasta meri-ilmaa, antaa 
mielen tyhjentyä ja antaa ajan kulua. 
Kiire ja stressi saavat väistyä. Luoto 
antaa vierailijalle aikaa tutkia sisintään ja 
hiljentyä. Täällä on hyvä olla.
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6. MEDITAATIO

Metsän keskeltä löytyy pisaran  pahduksesta muotonsa 
saanut meditaa  opaikka. Tämä pisara osoi  aa vierailijalle 
hetkessä elämisen tärkeyden. Pienessä hetkessä pisaran 
rikkoma vedenpinta tyyntyy ja pisarasta on tullut osa 
suurempaa vesimassaa. Nämä kauniit hetket saa  avat 
jäädä huomaama  a, jos arki on liian kuormi  avaa.

Vierailijalle tarjoutuu mahdollisuus ase  ua makaamaan 
tai istumaan puusta rakenne  uun suureen koveraan 
kuppiin, joka on varvikon korkeudella. On aika sulkea 
silmät, hengi  ää syvään ja keski  yä kuulemaan merituulen 
huminaa. Mieli tyhjentyy, stressi väistyy ja ylimääräinen 
levo  omuus katoaa.

tyyyyyyyy ja ylimääräinen 
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7. MAISEMA CAMERA OBSCURA 

Hiljentymisen rei  n viimeisenä kohteena kiivetään 25 metrin korkeuteen  
pa  erilinjan päälle ennen laskeutumista laaksoon. Tämä teos yhdistää saaren 
menneisyyden ja nyky  lan. Vierailijan on mahdollista  vetätyä pilkkopimeän 
kasema  n sisälle, jonne heijastetaan maisemasta kuvaa camera obscura -idean 
avulla. Vierailija saa vielä ennen lähtöään ihailla merimaisemaa, joka on ollut 
vuosisatoja lähes samanlainen, vuodenaikojen ja sään vain muovatessa sitä. 
Kaikille vierailijoille maisema näy  äytyy samanlaisena, mu  a vierailijan omat 
tunteet,  eto, aika ja kokemukset muovaavat maiseman syvällisyy  ä. Ennen 
täällä pelä   in horison  sta ilmestyvää vihollista, mu  a nyt Kuninkaansaarella 
on rauha, jota on syytä varjella.
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L U O N T O K A P P E L I
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Ennen ensimmäisiä luonnosviivoja tutustuin alueen historiaan ja 
luontoon ka  avas  . Alueen arvot korostuivat minulle  etojeni 
kasvaessa. Saarien tulevaisuus mie  ty    minua. Millainen arkkitehtuuri 
sopisi saarille, jos sinne jotain halutaan rakentaa? Kuninkaansaari on 
perusluonteeltaan salaperäisen rauhallinen. Helsingin kaupungilla 
on ainutlaatuinen mahdollisuus kehi  ää merellistä kaupunkikuvaa 
niin asukkaiden kuin turisminkin kannalta. Saarien ainutlaatuisten 
mahdollisuuksien vuoksi tulee tarkkaan poh  a, millainen rakentaminen 
alueelle sopii vaarantama  a saarien arvoja.

Mielestäni alueen tulevaisuuden kannalta Kuninkaansaaren arvoja tulee 
korostaa voimakkaas   uudisrakentamisessa. Koen, e  ä tulevaisuudessa 
saaren salaperäistä rauhaa voisi suojella hiljentymiseen ja luonnossa 
liikkumiseen keski  yvät palvelut.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelmassa oli hienos   oivalle  u 
Kuninkaansaaren etelärinteen paikan henki. Tästä suunnitelmasta sain 
diplomityöaiheelleni pohjan. Tutkin Kuninkaansaaren etelärinteen 
alue  a tarkkaan, joka 2016 laaditussa kaavaluonnoksessa on raja  u 
rm-alueeksi. Koen tälle alueelle sopivan kappelin, joka korostaisi 
ympäröivää luontoa ja tarjoaisi pui  eet hiljentymiselle.

Ensimmäiset luonnokseni luontokappelista olivat alisteisia 
pa  eririntamalle ja kappeli oli kooltaan varovaisen pieni. Kappelissa 
pide  ävät arvokkaat  laisuudet, kuten vihki- ja siunaus  laisuudet 
kasva   vat kuitenkin suunnitelman kokoa hyvinkin nopeas  . 
Tilaisuuksien luonteen vuoksi myös kappelin korkeu  a oli luontevaa 
kasva  aa, jo  a sakraalin  lan luonne olisi helpommin ais   avissa. 

Juhani Pallasmaa kitey  ää hienos   kirkkorakennuksen 
suunni  elutehtävää kokoomateoksessa Uskon  lat ja kuvat – 
suomalainen kirkko kokemuksena: ”Kun kirkko edustaa maallista 
elämää ihanteellisempaa ja täydellisempää olemisen tasoa, on 
kirkkorakennuksista aina pyri  y tekemään kokonaistaideteoksia siten, 
e  ä eri taiteenlajit yhdessä aikaansaavat ylentävän ja ylevöi  ävän 
kokonaisvaikutelman. Tila ja kuvat, valo ja värit, materiaalit ja 
käsityötaito, musiikki ja kuvataiteet luovat parhaimmillaan taiteellisen 
synteesin avulla metaforan taivaallisesta ulo  uvuudesta.

Kirkko  lojen pyhyyden vaikutelma syntyy monista ja mones   
vastakkaisistakin aineksista, kuten vaiku  avasta koosta tai in  imistä 
mi  akaavasta, keski  yneestä yksinkertaisuudesta tai muotorikkaudesta, 
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materiaali- ja värikylläisyydestä tai henkistyneestä valaistuksesta. Kirkko  lan 
akus  set ominaisuudet, kosketuselämykset ja tuoksutkin ovat osana hartauden 
vaikutelmaa, joka irro  aa meidät todellisuudesta ja suuntaa tajuntamme 
koh   uskonnollisia arvoja, elämyksiä ja tunteita.” 83 Suunni  elun aikana pyrin 
pitämään tämän hienon kiteytyksen kirkkaana mielessäni. 

Varsinaisen inspiraa  on luontokappelin arkkitehtuurista sain kevä  alvella 
istuessani Isosaaren kallioilla. Katselin kallioisella rannalla retkipäivän 
pää  eeksi aaltojen kaivertamia kauniita jäämuodostelmia. Jokainen aalto oli 
yhdessä kevätauringon ja tuulen kanssa kaivertaneet jäätä sisältä päin. Nämä 
koverretut muodot saivat minut suuntamaan ajatukseni aaltoihin, niiden 
liikkeisiin ja rytmiin. Miten aallot nousevat ja laskevat, millaisia muotoja aallot 
muodostavat ja mitä niiden sisällä tapahtuu?

Tutkin kappelin plas  sta aaltomuotoa useamman savisen pienoismallin ja 
maastomallin avulla. Koin, e  ä  etokoneella tämän muodon hakeminen olisi 
ollut alkumetreillä liian kahlitsevaa. Vasta muodon ja  laohjelman hahmo  uessa 
lähdin tutkimaan tarkemmin mallintamalla kappelin detaljoidumpaa 
arkkitehtuuria.

Maastomallin avulla tutkin kappelin suhde  a ympäristöön, hiljentymisen rei   in 
ja näkymiin. Päädyin hyvin varhaisessa vaiheessa sijoi  amaan luontokappelin 
rinteeseen poikkeuksellises   pohjois-eteläsuuntaises  , jolloin al  aritauluna 
toimisi horison   in avautuva merimaisema. 

Luontokappeli on saanut muotonsa hetkestä, jolloin suuren aallon harja tai  uu 
alas. Kappelin ulkoarkkitehtuuri au  aa kappelia ase  umaan osaksi maisemaa 
kutsuen vierailijan hienovaraises   luokseen. Kappelin julkisivumateriaalina 
käytetään haapapaanuja, joita on perinteises  kin käyte  y kirkkorakennuksissa 
ka  omateriaalina.

83  Kokoomateos, Pallasmaa, toim. Kuorikoski 2008, s. 303.
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LUONTOKAPPELIN TILAT

Vierailijan astuessa sisälle luontokappeliin pyrkii arkkitehtuuri eläytymään 
kävijän tunne  loihin. Suuren aallon sisään mahtuu monen tunteen kirjo.
Luontokappelin arkkitehtuurin olen pyrkinyt alusta alkaen pitämään hiljaisen 
hienovaraisena, jo  a ympärillä oleva kauneus ero  uisi selkeämmin.

Tilaohjelman pidin hyvin minimaalisena ja sopivana saaressa tapahtuvalle 
toiminnalle. Luontokappelin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota 
mahdollisuu  a hiljentymiselle kauniin luonnon keskellä. Työtäni on alusta 
alkaen ohjannut hyvän hiljaisuuden vaaliminen, jota olen pyrkinyt korostamaan 
niin luontokappelin arkkitehtuurissa kuin hiljentymisen rei  lläkin. 

Pohdin suunni  elun alkuvaiheilla, millaiset kirkolliset toimitukset sopisivat 
saarella pide  äväksi ja mitä muita  laisuuksia kappelissa voisi järjestää. 
Koen, e  ä luontokappelissa olisi mahdollista toimi  aa pienimuotoisia 
jumalanpalveluksia, vihki- ja ris  äis  laisuuksia sekä uurnan luovutuksia 
ennen merituhkausta. Kuninkaansaaren rauha tarjoaa hienon mahdollisuuden 
järjestää luontokappelissa, hiljentymisen rei  llä ja saaren muissa  loissa 
viikonlopunkin mi  aisia hiljentymisen retrii  ejä.

Tilaohjelmaa suunnitellessani perehdyin suomalaisiin kappeleihin ja niiden 
 laohjelmiin muun muassa pohjakuvien, leikkausten ja valokuvien avulla. Työni 

taustapohdinnoissa  vaiku  avimpina kokonaistaideteoksina haluan mainita 
Alvar Aallon Vuoksenniskan Kolmen Ris  n Kirkon (1955-1958) sekä Heikki ja 
Kaija Sirenin suunni  eleman Otaniemen kappelin (1956-1957). 

Alvar Aallon kyky luoda poikkeuksellisen plas  sia rakenteellisia muotoja on 
todella puhu  elevaa Vuoksenniskan Kolmen Ris  n kirkossa. Materiaalien 
käy  ö on eri  äin taitavaa ja koske  avaa. Pienetkin yksityiskohdat ovat 
tarkkaan suunniteltuja. Yhdessä näistä elementeistä nivoutuu puhu  elevan 
kaunis kokonaistaideteos. 

Heikki ja Kaija Sirenin suunni  eleman Otaniemen kappelin arkkitehtuurissa 
puhu  elee puolestaan sen kaunis vuoropuhelu luonnon kanssa. 
Arkkitehtuurikilpailun pohjalta syntynyt suunnitelma kantoi kilpailuvaiheessa 
osuvas   nimeä ”Al  ari”. Maisema, valo ja varjo esi  ävät pääroolia kappelin 
arkkitehtuurissa. Tilaohjelma keski  yy hyvin voimakkaas   koh   al  aria ja sen 
takana olevaa maisemaa. Maisemassa sijaitseva ris   nivoo rakennuksen ja 
luonnon kauniis   yhteen. Rakennuksen materiaalit ja tarkkaan piirretyt detaljit 
ovat hyvin vähäeleisiä ja luonnonmateriaaleista tehtyjä.

Näkymä al  arille
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Lisäksi vuonna 2015 arkkiteh  en Terhi Leh  mäen ja Hanna Lyy  sen laa  ma 
tutkimus Siunauskappeli rakennustyyppinä84 tarjosi laajal   tausta  etoa 
työlleni  laohjelmaa tarkemmin suunnitellessani. Mielenkiintoiset keskustelut 
kirkkoarkkitehtuurista ja hiljentymisen arkkitehtuurista diplomityöni 
pääohjaajan Ma    Sanaksenahon kanssa viitoi   vat  myös kappelisuunnitelmani 
ratkaisuja.

Sijainnin vuoksi rajasin  laohjelmasta lopulta pois varsinaiset siunaus  laisuudet, 
koska ruumiin kulje  aminen saareen siuna  avaksi olisi haastavaa. Sen sijaan 
suunni  elin kappeliin uurnan luovutukseen pienen rauhallisen paikan, josta 
aukeaa merimaisema. Aivan luontokappelin vieressä sijaitseva kaunis kelopuu 
muistu  aa vertauskuvallises   eletystä elämästä ja elämän jatkumisesta 
tuonpuoleisessa. 

Kappelin  laohjelmaa ja rakennuspaikan suhde  a tutkiessa koin op  maaliseksi 
suunnitella kappelin  lat hieman reilulle sadalle hengelle. Tämä henkilömäärä 
mahdollistaisi myös vihki  laisuudet kappelissa. Tilaohjelman muodostu  ua 
tarkemmin luontokappelin hyötyalaksi muodostui noin 250 m2  ja teknisiä  loja 
kellarissa on noin 40 m2. Rakennus varustellaan tarvi  aessa automaa   sella 
sammutuslai  eistolla.

84  Leh  mäki, Lyy  nen 2015.
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KULKU LUONTOKAPPELISSA

Luontokappeliin saavutaan pa  ereiden välistä kapeahkoa vanhaa  etä pitkin, 
joka on osa hiljentymisen rei   ä. Kappelin saapumispihaa reunustaa vanha 
pieni mäntymetsä ja edessä siintää meri. Metsän yhteyteen olen suunnitellut 
luonnon muotojen mukaan pienen tulopihan ennen kappeliin siirtymistä. 
Kappelin pääsisäänkäynnin arkkitehtuuri kutsuu vierailijan astumaan suuren 
aallon sisälle. 

Vierailija saapuu korkeahkoon eteis  laan, johon on mahdollisuus jä  ää 
päällysvaa  eet. Eteis  lasta siirrytään hämärämpään ja matalampaan 
käytävään, joka johda  elee vierailijan koh   valoisaa salia. Käytävää pitkin 
kulkiessaan al  aritauluna toimiva maisema alkaa hahmo  ua selkeämmin. 
Käytävän varrella sijaitsevat kappelin apu  lat. Käytävältä apu  loihin johtavat 
ovet asennetaan lista  omas  , jo  a käytävän varsinainen tehtävä eli vierailijan 
johda  aminen saliin ei häiriinny. Aivan eteisaulan vieressä sijaitsevat le-
mitoitetut yleisövessat ja omaisten huone toimitukseen valmistumista varten. 

Käytävän toiseen päähän salin puolelle on luontevaa sijoi  aa sakas  , josta 
papin on hyvä siirtyä toimituksen alkaessa al  arille. Näin pienimuotoisessa 
kappelissa sakas   voi mielestäni sijaita muiden apu  lojen yhteydessä, koska 
matka al  arille on lyhyt. Olen suunnitelmassani pyrkinyt korostamaan 
avautuvaa maisemaa ja eläytymään siihen arkkitehtuurin keinoin. Tätä ajatusta 
korostan muun muassa  lan korkeuden kasvamisella koh   maisemaa.

Salin toiselle sivulle suunni  elin puisen portaan, joka johda  aa parvelle. 
Lopulta päädyin suoravar  seen portaaseen, jonka integroin apu  lojen 
yhteyteen. Näin sain portaasta mahdollisemman selkeän ja huomaama  oman. 
Portaaseen on mahdollista sijoi  aa tarvi  aessa porrashissi. Portaan alapuolella 
ja sivulla kulkee talotekniikkaa parvelle ja muihin apu  loihin. Parvea voidaan 
käy  ää monipuolises   niin pienempiin hiljentymishetkiin kuin pääsalin 
lisä  lana isommissa kokoontumisissa. Parvelta aukeaa maisemat niin etelään 
kuin pohjoiseenkin. 

1. krs 1:200
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kappelin julkisivumateriaaliksi. Perehtyessäni ihastuin 
haavan ominaisuuteen harmaantua kauniis  . 
Haapapaanujen harmaus tukisi ajatustani luontokappelin 
sulautumisesta osaksi maisemaa. Myös luontokappelin 
ton  lla kasvaa haapaa, mikä vahvis   ajatustani kappelin 
julkisivumateriaalista.

Julkisivumateriaaliksi valikoitunut paanu on myös loistava 
tapa siirtää käsityöperinteen  etotaitoa eteenpäin uusille 
sukupolville. 
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JULKISIVUISTA

Hyvin nopeas   jo luonnosvaiheessa puujulkisivu tuntui 
luontevalta tälle rakennustyypille ja rakennuspaikkaan 
soveltuvaksi. Oikeastaan puu tuntui ainoalta vaihtoehdolta 
luontokappelin julkisivuun.

Pohdin alussa muutamia vaihtoehtoja julkisivun 
toteutuksessa ja tutkin muun muassa puun 
pinnan hiillostamista. Tutustu  uani tarkemmin 
paanurakentamiseen ja haapapaanujen perinteeseen 
kirkkojen vesika  orakenteena, valikoitui haapapaanu 
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Julkisivu länteen 1:200
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HAAPAPAANUKATON RAKENTEESTA

Paanukaton rakentaminen vaa  i ymmärrystä valitun puulaadun 
ominaisuuksista. Paanujen veistotaito siirtyy sukupolvilta seuraaville, kuten 
myös ymmärrys paanukaton rakennusfysikaalisista ominaisuuksista. Vanhoja 
säilyneitä paanuka  oja tutkimalla on saatu paljon  etoa erilaisten menetelmien 
kestävyydestä. Myös osi  ain kadonneesta käsityöperinteestä on saatu 
uu  a ymmärrystä näiden tutkimusten avulla. An    Pihkalan lisensiaa  ntyö 
Paanu ja päre - Tutkimus suomalaisista puuka  eista antoi hyvin tausta  etoa 
paanuka  een suunni  eluun ja taustoi    puuka  eiden historiaa Suomessa.

Luontokappelin julkisivuja suunnitellessa päädyin haapapaanuka  eeseen, 
joka tuuletetaan. Vastaavanlaisella rakenteella on uusi  u myös Pyhännän 
kirkon ka  o vuonna 1992. Tämän rakenteen ideana on, e  ä varsinaisen 
vedeneristyksen hoitaa bitumikermi ja ka  een päälle asennetaan tuulete  ava 
paanukate, jonka ei tarvitse olla vesi  ivis. Aiempien kokemusten perusteella 
bitumikermiä ei voida asentaa suoraan paanuka  een alle, koska paanujen 
alapuolen kosteusrasitus on merki  ävä ja aiheu  aa täten lahoamista. Lisäksi 
kermiin tehtävät lukuisat naulanreiät väljentyvät vuosien saatossa ja täten 
vesi  iveys katoaa. 85

Käsinveistetyt haapapaanut asennetaan piilonauloin ruodelaudoitukseen, joka 
on asenne  u kiinni koolaukseen. Jokainen paanu kiinnitetään vain yhdellä 
naulalla rasituksen minimoimiseksi. 600 mm välein asenne  u koolaus (100 
mm x 33 mm) toimii samalla tuuletusvälinä. Varsinaisen vesikaton vedeneristys 
tehdään bitumikermillä tuuletusvälin jälkeen. Julkisivurakenteen varsinainen 
tuuletus tehdään bitumikermin alusrakenteen jälkeen.

85  Pihkala 1998, s. 99 ja 104.

Leikkaus ulkoseinärakenteesta
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RAKENTEELLISUUS

Luontokappelin rakenteellisuus korostui 
jo suunnitelmani ensimmäisissä ideoissa. 
Sen avulla pystyisin luomaan  laan aitoa 
mi  akaavantuntua ja parhaimmillaan rakenne 
toimisi  lan tunnelman luojana. Tutkin pitkään 
verkkomaista kantavaa rakenne  a, mu  a saari 
ja itsessään herkkä rakennuspaikka olisivat olleet 
liian haastavia tämän rakenteen toteu  amisessa. 
Päädyin tämän vuoksi yksinkertaistamaan 
kantavaa rakenne  a radikaalis   ensimmäisiin 
luonnoksiini nähden. Halusin kuitenkin säily  ää 
alkuperäisen ideani suuresta aallosta, joka oli 
antanut työlleni muodon. Omat tutkielmani 
aaltojen liikkeistä saivat suuntaamaan ajatukseni 
aaltojen herkkään eläväiseen pintaan. Näistä 
muodoista läh   muodostumaan luontokappelin 
sisä  lan karaktääri, jossa yhdistyy suuren aallon 
rakenne ja herkkyys. 

Kantavaksi rakenteeksi valikoitui lopulta 
liimapuukaaret, jotka voidaan toimi  aa 
työmaalle kahdessa osassa. Rakennuksen 
hahmo saadaan luotua jo runkovaiheessa ja 
sen ympärille on helpompaa rakentaa ”kuorta”. 
Yhdessä liimapuukaarien kanssa kappelin 
sisä  loihin luo herkkyy  ä kapeahkot puukaaret, 
joiden korkeus ja etäisyys seinärakenteeseen 
vaihtelee. Tämä huntumainen erillinen osa 
leiki  elee valon ja varjon kanssa ja samalla 
inhimillistää luontokappelin korkeu  a. 
Huntumainen osa antaa myös vii  eitä aallon 
rakenteeseen.
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YLEISIMMÄT RAKENNETYYPIT

006006006006

2400

1.
2.
3.-4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

US1

1. Käsin veiste  y haapapaanu n.100mm x 28mm - 5mm

2. Ruodelauta vaakaan asenne  una 100mm x 33mm, k300

3. Koolaus/ilmarako pystyyn asenne  una 100mm x 33mm, k600

4. Bitumikermi

5. Vedeneristeen alusta asenne  una vaakaan 100mm x 22mm

6. Ilmarako/Palokatko 100mm/Harjalla 400 mm. Vaakasuutaiset palokatkot 3 metrin välein

7. Palamaton tuulensuoja, kivivillalevy tuulensuojapinnoi  eella

8. Kantava liimapuurunko 405mm x 115mm, k2400. 

 (Rakenne jäykistetään vaaka- ja diagonaalisidonnoilla rakennesuunnitelmien mukaan)

  - Kertopuu koolaus 300mm x 75mm, k600/ lämmöneriste 150mm/

   - Höyrynsulku runkoon teipa  una/

  - Vaaka koolaus 50mm x 50mm, k600/ lämmöneriste 50mm

9. Pystykoolaus 22 mm

10. Sisäverhous 22 mm mäntyä, käsi  ely Osmo Color Uviwax UV-suojavahalla 22mm. 

 Asennus vaakaan

11. Huntu

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

400 400 400 400 400 400

AP1

1. Ympäriponta  u mänty puula   a HLL 33mm x 95mm, käsi  ely 3040 Osmo Color,

 Kuultava öljyvaha valkoinen

2. Ympäriponta  u havuvaneri 18mm, liima ja ruuvikiinnitys

3. Kantava rakenne 48mm x 73mm, k400, eriste 50mm

4. Kantava kertopuurakenne 300x75 mm k400 +25mm tuulensuoja kosteuden kestävä

 puukukuitulevy

5. Harvalaudoitus kantavan rakenteen kohdalla 25x100

6. Ryömintä  la min. 800mm

7. Salaojituskerros 6...16 halkaisija
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Pääsisäänkäynnin, salin ja al  aripäädyn detaljit 1:10.



Valokuva 1:50 puisesta pienoismallista.

MATERIAALIT

Luontokappelia suunnitellessani koin tärkeäksi, e  ä arkkitehtuuri pystyisi 
eläytymään kävijän tunne  loihin. Kappeli lii  yy mones   elämän käännekoh  in 
ja monelle nämä rakennukset muodostuvat täten tärkeiksi paikoiksi. 

Suunnitelmassani päädyin suuntaamaan luontokappelin koh   maisemaa 
ja korostamaan sen kauneu  a. Maisema toimii al  aritauluna ja muuntuu 
vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan. Suuri ikkuna on haasteellinen valon 
hallinnassa ja siksi päädyin suunni  elemaan al  aritaulun eteen pa  noidun 
kupariverkon häikäisyä vähentämään. Verho tuo myös maisemaan symbolista 
utuisuu  a. Luonnon näytellessä pääroolia luontokappelissa, oli myös luontevaa 
valita päämateriaaliksi puu niin rakenteisiin kuin muuhunkin sisustukseen. Puu 
tuntuu koskiessa lämpimältä ja monen mielestä puun tuoksu on mielly  ävä. 
Puu on akus  ses   myös hyvä ratkaisu. 

Sisä  lan puurakenteet ja huntumaiset puukaaret antavat mi  akaavaa samalla, 
kun ne leiki  elevät valon ja varjon kanssa. Kappelin penkit suunni  elin 
täyspuusta. Penkissä on tukeva istua tunteiden vallatessa mielen.

Suunnitelmaani täydentää 1:50 puinen pienoismalli. Pidin tärkeänä tutkia 
kappelin muotoa ja rakenne  a myös omin käsin, sillä sen avulla saa aivan 
erilaisen käsityksen rakenteen toimivuudesta kuin vain 3D-mallia katsomalla. 
Pienosmallin avulla on helppo tutkia suunnitelman toimivuu  a ja koen sen 
erinomaisena työkaluna omassa suunni  elutyössäni.

Pienoismallin ulkoverhous on tehty haapaviilusta. Sen avulla pääsin 
tutustumaan haapaan materiaalina. Olikin hienoa nähdä, miten sävy muu  uu 
auringon vaikutuksesta lyhyessä hetkessä.
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Valokuva 1:50 puisesta pienoismallista. Valokuva 1:50 puisesta pienoismallista.
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Valokuva 1:50 puisesta pienoismallista. Detalji parven lasikaiteesta. 1:10
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INTERIÖÖRIN DETALJIT

Luontokappelin tärkeänä elemen   nä on vähäeleinen ja tarkoituksenmukainen 
kalustus ja detaljiikka. Suunnitelmassa on tutki  u luontokappelin al  aria ja 
sen ympärillä olevaa kirkollista symboliikkaa. Kalusteista olen tutkinut salin 
penkkien detaljiikkaa.

Kuori ja al  ari ovat kappelin sydän. Niiden ympärille lii  yy paljon symbolisia 
merkityksiä.  Suunnitelmassani pääosaa esi  ää luonto ja siksi oli luontevaa 
aukaista al  arin taustalle kaunis merimaisema, joka toimii samalla 
al  aritauluna. Vuodenaikojen ja sään vaihtelu muovaavat al  aritaulun 
karaktääriä. Kappeli sijoi  uu poikkeuksellises   pohjois-eteläsuuntaises  . 
Näin maisema avautuu merelle ja kappelista on näköyhteys koh   Harmajan 
majakkaa sekä Abrahamin luotojen merituhkauspaikkaa. Pimeällä maisemasta 
voi löytää heijastuksia merestä, joita majakka, kuu ja tähdet luovat maisemaan.

Ris   on symboliselta arvoltaan tärkein kris  nuskossa. Sen tehtävä on johda  aa 
kulkijoita luokseen. Ris   on myös merkki uskosta ja toivosta. Puisen ris  n 
paikaksi valikoitui muistelumetsän kallioinen kohta, josta ris  n on mahdollista 
ohjata kulkijaa myös mereltä päin. Luontokappelin al  arilta ris   näy  äytyy 
osana maisemaa.

Al  arilta avautuvaan merimaisemaan lii  yy monia symbolisia merkityksiä. 
Tärkeimpänä pidän maisemassa liikkuvia laivoja, jotka muistu  avat kirkkojen 
yhteysliikkeestä eli ekumeniasta.

Al  arin läheisyyteen on tapana sijoi  aa krusifi ksi. Sen muoto ja koko 
vaihtelevat. Omassa suunnitelmassani krusifi ksi on puusta veiste  y pieni 
veistos, joka sijaitsee al  arin etuosassa 

Al  arille on tapana sijoi  aa myös kyn   löitä. Niiden määrä symboloi eri asioita. 
Tavallises   al  arilla on kaksi kyn   lää, jotka kuvastavat lakia ja evankeliumia 
sekä Kristuksen ihmisyy  ä ja jumalallisuu  a.

Sakraalin  lan arkkitehtuuri ja symboliikka muodostavat jokaisessa kävijässä 
omalaisen kokemuksen. Kokonaistaideteoksen vaiku  avuus syntyy lopulta 
siitä, kuinka kokonaisvaltaises   teos pystyy eläytymään vierailijan sen hetkiseen 
mielen  laan.
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Periaate salin penkistä 1:10
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Ensivierailuni kesällä 2016 Kuninkaansaarelle aloi    elämässäni hieman yllä  äen 
kiehtovan matkan. Kuninkaansaaren rauha vei totaalises   mennessään. 
Opintojen viimeisenä tehtävänä koin luontokappelin ja hiljentymisen rei  n 
suunni  elun olevan hieno haaste ja samalla voisin tutkia kirkkoarkkitehtuurin 
vaiku  avia elemen  ejä tarkemmin.

Matkan aikana olen saanut uppoutua arkkitehtuuriin ja Suomenlinnan 
historiaan, syventyä ympäristön ainutlaatuisuuteen, innostua materiaaleista, 
sekä tutkia ja ihmetellä pienoismallien pieniäkin nyansseja. Olen leikannut 
monena iltana kädet rakkuloilla paanuja pienoismalliin. Diplomityöni on 
vaa  nut paljon istumista, mie   mistä, kirjo  amista ja etenkin piirtämistä. 
Samalla olen elänyt elämäni kiireisimpiä aikoja ja ajoi  ain olenkin o  anut 
diplomityöstä etäisyy  ä. Se on tehnyt työlleni hyvää.

Toivon saavani työlläni välitetyksi Kuninkaansaaren tunnelmia ja herä  ävän 
keskustelua Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tulevaisuudesta. Mitä sinne 
rakennetaan ja mitä siellä voi jatkossa tehdä siten, e  ei huka  aisi alueen 
arvoja. Saarien kehi  ämisen tulisi katsoa pitkälle tulevaisuuteen.

Diplomityöni on ollut minulle tärkeä matka koh   arkkitehdin amma   a. Olen 
työni aikana joutunut perustelemaan valintojani itselleni enemmän kuin koskaan, 
mu  a samalla olen saanut terävöi  ää omaa näkemystäni. Diplomityöprosessi 
on vienyt minua niin aallon huippuihin kuin pohjiinkin, mu  a tällä hetkellä 
olen kiitollinen tästä matkasta. Nyt se lähestyy päätöspiste  ä. Tästä on hyvä 
jatkaa uusiin haasteisiin, mu  a sitä ennen haluan kiivetä Kuninkaansaaren 
korkeimpaan kohtaan ja nau   a hetken hiiljaisuudesta kiireisen arjen keskellä.
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KIITOS

Oulun yliopiston arkkitehtuurin  edekunta

Ma    Sanaksenaho vuosien varrella pidetyistä ohjaushetkistä ja keskusteluista 
nykyarkkitehtuurista. Diplomityöni ohjaukset ovat tarjonneet hienoa 

näkökulmaa arkkitehdin amma   in.

Petri Aarnio arvokkaista kommenteista ja pohdinnoista nyt diplomityöni aikana 
kuin vuosien varrellakin.

Arkkitehtuurin  edekunnan ope  ajille, jotka ole  e matkaani arkkitehdiksi 
osallistuneet.

K10-vuosikurssille, tei  e vuosista Oulussa ikimuistoisia!

Elle, jokaisesta hymystäsi ja halauksestasi.

Jarkko, kun olet aina jaksanut kannustaa eteenpäin ja au  anut arjen 
pyöri  ämisessä, kun nämä projek  t ovat sitä vaa  neet.

Isä, lopu  omasta kiinnostuksesta opintojani kohtaan ja avustasi pajamestarina  
koneiden kanssa.

Perheelle ja sukulaisille, tuestanne koh   lapsuuteni unelma-amma   a.

Ystäville ja työkavereille, jotka ole  e kulkeneet mukana matkan varrella. 
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LUONTOKAPPELI JA HILJENTYMISEN REITTI
HELSINGIN KUNINKAANSAAREN

Diplomityöni Luontokappeli ja hiljentymisen 
 tarkastelee 

uutena kaupunkilaisten lähivirkistyskohteena ja 

on saanut alkusysäyksen ensivierailustani 

Diplomityöni kirjallisessa osuudessa tutustutaan 

Suomenlinnan puolustuslinnoitusta kolmen 

haasteita alueen tulevaisuudensuunnitelmien 

HELSINGIN KAUPUNKI
 PERUSTETAAN VANTAANJOEN SUULLE

12.06.1550.

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRRETÄÄN 
NYKYISELLE PAIKALLEEN 1640. HELSINGIN PUOLUSTAMINEN 

TULEE AJANKOHTAISEKSI. 
TIETTÄVÄSTI VALLISAAREN VANHOJA

AXEL VON LÖWEN LAATI VUONNA 1722
PUOLUSTUSSUUNNITELMAN SUOMELLE.
HELSINKIIN SUUNNITELTIIN LAIVASTOLLE TUKIKOHTAA
JA KALEERILAIVOSTOA. RUOTSIN RAHAPULAN VUOKSI
SUUNNITELMAA EI TOTEUTETTU.

1747 RUOTSIN VALTIOPÄIVÄT HYVÄKSYIVÄT KOKO VALTAKUNTAA 
KOSKEVAN PUOLUSTUSSUUNNITELMAN.

TÄTEN HELSINKIIN PÄÄTETTIIN 
RAKENTAA KESKUSLINNOITUS. KREIVI HANS HENRIK VON LIEWEN JA 

EVERSTILUUTNANTTI AUGUSTIN EHRENSVÄRD LAATIVAT
HELSINGIN SUUREN KESKUSLINNOITUKSEN
SUUNNITELMAN, JOHON KUULUI KAKSOISLINNOITUS.

ALKUPERÄISIÄ SUUNNITELMIA MUUTETTIIN 1750.
PÄÄLINNOITUKSEN PAIKAKSI VALITTIIN SUSILUOTO JA
LINNOITUSTA ALETTIIN KUTSUMAAN SVEABORGIKSI.

SVEABORGIA JÄÄLTÄ JA LÄHISAARILTA. 
LINNOITUS ANTAUTUU VENÄLÄISILLE 3.5.1808.

AUTONOMIAN AIKA ALKAA

VIAPORIN VALTAAMISEN JÄLKEEN VENÄLÄISET SUUNNITTELIVAT
LINNOITUKSEEN MERKITTÄVIÄ PARANNUKSIA PIETARIN 
PUOLUSTAMISTA VARTEN. SUUNNITELMAT KESKITTYIVÄT JO
AIEMMIN TODETTUIHIN ONGELMIIN: LINNOITTAMATTOMAAN 
VALLISAAREEN JA LINNOITUKSEN VANHENTUNEESEEN
BASTIONIJÄRJESTELMÄÄN.

VENÄJÄ VOITTI NAPOLEONIN KANSSA KÄYDYN SODAN 1815 JA KESKITTYI 
TÄMÄN JÄLKEEN SUURIIN RAKENNUSHANKKEISIIN.

HELSINKIÄ ALETTIIN RAKENTAMAAN ENGELIN LAATIMIEN 
SUUNNITELMIEN MUKAAN.

 VIAPORISSA ELETTIIN RAUHALLISIA AIKOJA.

 EUROOPAN HULLUN VUODEN 1848 AIKANA 
SUURVALTIOIDEN VALTASUHTEET MUUTTUIVAT 
RADIKAALISTI. VIAPORIN PUOLUSTUSKYKYÄ 
TARKASTELTIIN. VIAPORIN KOKO LINNOITUKSELLE 
LAADITTIIN UUDISTAMISSUUNNITELMAT 

RUOTSIN VALLAN AIKA PÄÄTTYY

SODAN UHKAN VUOKSI PYRITTIIN NOPEALLA AIKATAULULLA 
KORJAAMAAN AIEMMIN LAIMINLYÖTYÄ VIAPORIN LINNOITUKSEN 

PUOLUSTUKSEN SYVYYDEN JA LEVEYDEN PUUTETTA. NYT MYÖS 
LÄHISAARIIN RAKENNETTIIN MAARAKENTEISIA PATTEREITA.

LINNOITUKSEN PUOLUSTUKSEN TOIMIVUUTTA KESÄLLÄ 1855. 

POMMITUKSEN JÄLKEEN YMMÄRRETTIIN VALLISAAREN MERKITYS 
VIAPORIN LINNOITUKSEN STRATEGISENA OSANA. TÄSTÄ 

ASTI KESTÄNYT LAAJA LINNOITTAMISEN AIKAKAUSI. 
 KUNINKAANSAAREN NYKYILME ON PERÄISIN

 JÄLKEEN TOTEUTUNEIDEN VILKKAAMPIEN 
RAKENNUSKAUSIEN AJOILTA.

OLI MUODOSTUNUT VIAPORIN LINNOITUKSEN 
TULIVOIMAISIN RANNIKKOLINNAKE.

 VENÄJÄLLÄ KANSA OLI TYYTYMÄTÖNTÄ HALLITSIJOITA KOHTAAN. 

SAAMATTA KAPINALLISET POISTUIVAT KUNINKAANSAAREEN VIEDEN 
MENNESSÄÄN KAIKEN, MITÄ MUKAANSA SAIVAT. KAPINALLISET 
AMPUIVAT TYKEILLÄ KOHTI VIAPORIN LINNOITUSTA, JOSSA 
KEISARILLE USKOLLISET JOUKOT YRITTIVÄT PUOLUSTAUTUA.

 KAPINAN KOLMANTENA PÄIVÄNÄ HALLITUKSELLE USKOLLISET JOUKOT 
ONNISTUIVAT AMPUMAAN SANTAHAMINASTA KOHTI KUNINKAANSAARESSA 
SIJAITSEVAA RUUTIVARASTOA, JOLLOIN 57 TONNIA MUSTARUUTIA 
SYTTYI JA RÄJÄYTTI KOKO VARASTON. KUNINKAANSAARESSA TUHO OLI 
VALTAVA JA YMPÄRI SAARTA SYTTYI METSÄPALOJA AIHEUTTAEN LISÄÄ 
TUHOA. RÄJÄHDYSPAIKAN KESKIPISTEEKSI JOUTUNUT RASKAASTI

              BETONOITU VOIMAKONEASEMA TUHOUTUI TÄYSIN JA AIVAN SEN 
LÄHEISYYDESSÄ OLLUT RANTAMUURI HÄVISI LÄHES 100 METRIN 
MATKALTA. VOIMAKONEASEMAN TAKANA SIJAINNUT KALLIOJYRKÄNNE 
OLI MURTUNUT USEAN METRIN MATKALTA JA RANTATÖRMÄ JA RINNE 
OLIVAT KADONNEET MYÖS USEAN KYMMENEN METRIN MATKALTA.

 ENNEN ENSIMMÄISTÄ MAAILMANSOTAA 
RANNIKKOPUOLUSTUKSEN PAINOPISTETTÄ SIIRRETTIIN 

KAUEMMAS HELSINGISTÄ. VIAPORIN LINNOITUKSEN 
MERKITYS PUOLUSTUKSESSA VÄHENI.

SUOMEN ITSENÄISTYTTYÄ VIAPORIN LINNOITUKSEN
NIMI VAIHDETTIIN SUOMENLINNAKSI.

ITSENÄISYYDEN AIKA ALKAA

 MERKITTÄVÄ MÄÄRÄ SOTASAALIISTA PÄÄTETTIIN 
SIJOITTAA VALLISAAREEN JA KUNINKAANSAAREEN 
SÄILTYKSEEN, KOSKA SAARIA OLI HELPPO VALVOA.

 SAARIEN TOIMINTA KESKITTYI VUOSIEN VARRELLA 
AMMUKSIEN HUOLTOON JA YLLÄPITOON.  SAARILLA ASUI PUOLUSTUSVOIMIEN TYÖNTEKIJÖITÄ JA

 HEIDÄN PERHEENJÄSENIÄ ENIMMILLÄÄN NOIN 200 HENKILÖÄ.   

TAPAHTUMAT SAIVAT ALKUNSA RÄJÄHTEIDEN HUOLIMATTOMASTA 
KÄSITTELYSTÄ AMMUSLABORATORIOSSA. RÄJÄHDYKSET 

SYTYTTIVÄT TULIPALOJA JA LEVISIVÄT VIEREISIIN 
RÄJÄHDEVARASTOIHIN. VOIMAKKAIMMAN RÄJÄHDYKSEN 

AIHEUTTI SYVYYSPOMMIVARASTO, JOHON OLI VARASTOITU 
12 TONNIA RÄJÄHTEITÄ. PAINEAALLOT VAVISUTTIVAT  

RAKENNUKSIA TÖÖLÖSSÄ ASTI. VIELÄ LÄHIVUOSINAKIN ON 
JOPA KUNINKAANSAAREN PUOLETA  LÖYTYNYT RÄJÄHDYKSEN 

AIKANA LENTÄNEITÄ RÄJÄHTEITÄ JA NIIDEN SIRPALEITA, VAIKKA 
ALUETTA ON RAIVATTU RÄJÄHTEISTÄ MONIA KERTOJA. 

 JATKOSODAN ALUSSA VALLISAAREEN ALOITETTIIN RAKENTAA
  TORPEDOLUOLAA, JOSSA VOITIIN VARASTOIDA JOPA 180 TORPEDOA.

 SOTIEN JÄLKEINEN AIKA OLI SAARISSA RAUHALLISTA. 
AMMUSVARASTOTOIMINTA HIIPUI VUOSIEN VARRELLA.

 VALLISAARESTA TULI MIEHITTÄMÄTÖN VARTIOLINNAKE 

 VALLISAAREN JA KUNINKAANSAAREN VUOSISATOJA 
KESTÄNYT SOTILAALLINEN KÄYTTÖ LOPPUI, KUN VUODESTA 
2016 ALKAEN SAARET SIIRTYIVÄT PUOLUSTUSVOIMILTA 

AUTONOMIAN AIKA PÄÄTTYY

on toiminut saarien kaavoituksen avuksi 

vaihtoehdon luonnon läheisyydessä 

Saarien luonto ja levollisuus ovat inspiroineet 

näitä tunnelmia työssäni valokuvin ja 



LUONTOKAPPELI JA HILJENTYMISEN REITTI
HELSINGIN KUNINKAANSAAREN

SUOMENLINNA 52

SUOMENLINNA 52

S

SUOMENLINNA 52

425-4-1

425-4-1

425-4-1

425-4-1

4.MUISTELUMETSÄ

5.LUOTO

6.MEDITAATIO

2.KAPPELI

7.MAISEMA

1.PEILIT

1.HORISONTTI

3. LAITURI / 
MERITUHKAUS

LUONTOKAPPELI JA HILJENTYMISEN REITTI
HELSINGIN KUNINKAANSAAREN

avulla vierailijaa ohikiitävistä hetkistä 

Ensimmäisen levähdyspaikan 

parhaiten Kuninkaansaaren historian 

Vierailijan astuessa sisälle luontokappeliin pyrkii 

Suuren aallon sisään mahtuu monen tunteen 

arkkitehtuurin olen pyrkinyt alusta alkaen 

yhdistää luodon ja saaren toisiinsa pienillä 

Metsän keskeltä löytyy pisaran 

vedenpinta tyyntyy ja pisarasta on tullut 

Vierailijalle tarjoutuu mahdollisuus 

pienen muistelumetsän halki puisia pitkoispuita 

 

voi muistella edesmenneitä läheisiään luonnon 

kuiskaus kuivaa kyyneleitä ja antaa voimaa 

Muistelumetsän kallioilta näkee suoraan 

joka on ollut vuosisatoja lähes samanlainen vain 
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